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BEG INNEN
Enkele dagen geleden hoorde ik een kollega de opmerking plaatsen dat hij bij de start van dit jaar veel goede wensen mocht
ontvangen, maar dat hij in vergelijking tot de voorgaande jaren
weinig voornemens heeft horen uitspreken.
Her en der gevraagd aan anderen, werd deze bevinding bevestigd.
Of dit nu juist is, en zo ja, wat hiervan de oorzaak moge wezen,
last ik voor wat het is.
Bij mezelf te rade gegaan of ik ook zo gestart ben in 1980,
wees uit dat die kollega er bij mij niet bedrogen op uit kwam.
Maar zoiets ervaren, dwingt dan meteen tot bezinning.
lets wat op zich ook niet meevalt.
Gelukkig zijn er dan toch een aantal mensen om je heen die graag
een handje willen helpen.
Neem nu bijvoorbeeld het redaktie-lid van dit blad, speciaal
met de sector verpleegkundige dienst en opleidingen. Het is
alsof hij zoiets aanvoelt en er dan meteen op afgaat.
"Kan ik je soms helpen in je voornemens?"
"Wat dacht je ervan om zo iedere maand iets (= kopij) in te
9.
leveren
En wat doe je dan op die labiele bezinningsmomenten waarin
wensen en voornemens afgewogen worden?
Dan ga je door de knieen: (of moet dit anders omschreven worden?)
Goed, er werd voorgenomen om vanaf heden (tot?) iedere maand
een ruimte te reserveren in de Singel, opdat ik de voor-, zijen achterban en al wie er maar interesse in moge hebben, kan
informeren over de ontwikkelingen, de plannen, de werkzaamheden
enz. van de afdeling opleidingen. Bijzondere aandacht zullen we
dan vragen voor het onderwerp "begeleiden". (Dit om de eerste
jaren verzekerd te zijn van plaats in de Singel.)
Volgende maand zal hiermee met dit thema gestart worden.
Wat ik nu nog even kwijt kan, in de hoop dat dit blad nog in
januari bij U afgegeven wordt:
iedereen een goed begin toegewenst.
De afdeling opleidingen

Het spreekuur van de tandarts begint een kwartier later:
hij moet eerst de beursberichten lezen.
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JUBILEA 1980
P.J.C.M. Eelants
J.J.M. Wirken
M.W. v. d. Broek
C.C.KouwenbergBeekers
W.G.P. Verhoeven
A.J.A. Janssen
H. van Hak
M.J. v.d. BliekDiepstraten
M.G. Stecher
E.C.M. van Leent
T.H.M. Siegers
E.W. Geertsv.d.Biggelaar
H.J. Weterings
N.C. v. Elewout
A.J. Antens
L.F. de Ruyt-Job

magazijn
verpleegk.dienst
civiele dienst

01-08-1967 01-02-1980 122
07-08-1967 07-02-1980 122
16-08-1967 16-02-1980 122

opleidingen
techn. dienst
verpleegk.dienst
verpleegk.dienst

16-08-1967
01-09-1967
18-09-1967
01-11-1967

16-02-1980
01-03-1980
18-03-1980
01-05-1980

122
122
122
122

civiele dienst
verpleegk.dienst
civiele dienst
verpleegk.dienst

17-11-1967
01-12-1967
01-01-1968
16-08-1955

17-05-1980
01-06-1980
01-07-1980
16-08-1980

122
122
122
25

verpleegk.dienst
techn. dienst
centr.med.dienst
techn. dienst
centr.med.dienst

01-03-1968
01-04-1968
07-11-1955
21-11-1955
01-06-1968

01-09-1980
01-10-1980
07-11-1980
21-11-1980
01-12-1980

122
122
25
25
122

PENSIONERINGEN
Geb.datum:
P.G.van het Hullenaar
A.C. Luyken
J.Jansen-Kapitein
A.van de Bliek

verpleegk. dienst
civiele dienst
civiele dienst
civiele dienst

18-08-1915
26-09-1915
23-11-1915
30-12-1915

Wie zal dat betalen?
Ik zal Albeda eens bellen.
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DIO VOLLEYBALNEDERLAAGTOURNOOI (7)
Donderdag 3 januari was het dan de beurt aan het Diaconessenhuis
afdeling Laborarorium, men heeft namelijk nOg een team van de afdeling laboratorium, maar dat is een team enkel uit leden van de
personeelsvereniging.
Daar is blijkbaar meer animo voor volleybal in een kleine gemeenschap, zoals hier in een groot ziekenhuis niet is.
Zijn de medewerkers van Ignatius nu echt kasplanten, die in de wintermaanden niet achter hun haardvuur weg te halen zijn?
Zeker nu de maand december achter de rug is, zouden de pondjes er
weer afgetrimd moeten worden. Dit zou je kunnen doen door echt ontspannen te gaan volleybal spelen.
Als het laboratorium van Ignatius gaat verhuizen, dan verhuist namelijk ook een groot deel van de volleybal. Wat doen die andere 1000
medewerkers (werken en slapen)? Maar ja we spelen elke week nog
onze partij een of twee keer.
De voorspelling is toch wel een beetje uitgekomen dat het Diaconessenhuis een zware klant zou zijn. Dit team dat uit tournooien en vriendschappelijke wedstrijden al wel bekend was, maakte haar verwachting
helemaal waar.
Dio, die altijd al moeite met het Diaconessenhuis heeft gehad, stond
ook nu weer voor een moeilijke opgave.
Hoewel de eerste set in het begin nog even tegen elkaar op zou gaan,
liep het Diaconessenhuis daarna weer vrij vlot van ons vandaan en
werd de stand dan ook 4-15.
In de tweede set zouden wij ons moeten gaan verbeteren, maar door
fouten die bij onszelf gemaakt werden, zonder dat Diaconessenhuis
ook maar aandrong, werd de stand al snel 0-6.
Toch kwam er een kleine verbetering; doordat de opslag regelmatig
van team verwisselde, kwam Dio langzaam maar zeker weer terug
naar 4-6. Dit was wel het moment dat Diaconessenhuis het mooi genoeg vond en toch een schepje erop ging doen (5-11).
De uitslag werd uiteindelijk toch nog 8-15.
In de laatste oftewel de derde set zou Dio de eer dan nog moeten redden. In het begin zag het er daar weer niet naar uit, doordat het
Diaconessenhuis weer regelmatig punten verzamelde maar met de
eindstreep in zicht toch wat te laconiek ging spelen, waardoor Dio in
de persoon van Wilma bij een stand van 11-14 weer koel aan haar
Voor de zekerheid hebben we het maar even aan Aart Gisolf nagevraagd:
ook de Singel mag op het toilet worden gelezen.
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partij opslagen begon. En wat niemand nog had verwacht: in haar
eentje haalde ze de achterstand weer op.
Maar niet alleen de achterstand werd opgehaald, de voile buit pakte
ze mee: 15-14 werd de eindstand.
Het is jammer dat het einde in zicht is voor je, Wilma, want wie zal
je vervangen? Dergelijke krachten en persoonlijkheden lopen niet zo
vaak rond. Maar we zullen dan maar roeien met de riemen die er nog
zijn, als het schip nog niet gezonken is.
De volgende tegenstander op 10 januari zal zijn de Instrumentmakerij.
Gerard Kamp
Rdntgenarchief.

BOUWPUT

interim-voorziening

foto: Rinus Wijnings

Goede voornemens voor 1980? Maak er maar 1981 van!
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RADIO IGNATIUS
Al een hele pons heeft er niets meer over Radio Ignatius in onze
Singel gestaan. En dit was reden genoeg om er eens op uit te
gaan.
Zo zijn wij er dus met z'n tweedn, d.w.z. Rinus Wijnings en
Elvira Roelofs, op of gegaan, om een avondje gewoon mee te
draaien met Radio Ignatius. Dan zie je pas hoe het er echt aan
toe gaat en dat dit geheel wel degelijk meer inhoudt, dan alleen
maar even een paar plaatjes draaien.
Maar ten eerste wil ik u graag kennis laten maken met de vaste
medewerkers. Als eerste van deze groep wil ik Walter van Gennip
noemen; hij is de leider van Radio Ignatius en hij wordt dan gevolgd door: Marion v.d. Heide, Herman Klerkx, Ad Klijs, Frans
de Koning en last but not least: Ton van Maas.
leder van deze mensen heeft zijn vaste dagen om het programma te
verzorgen. Dit houdt het nu volgende in:
Op maandag is Marion, vergezeld van Ad aanwezig.
Op donderdag zijn er Walter en Ad te vinden. Op zaterdag Frans
samen met Walter en op de zondag werken Ton en Herman in de
studio.
Het voorafgaande heeft dus al uitgewezen, dat er op vier vaste
avonden/middagen uitgezonden wordt en dit op de alom bekende
lijn 4.
De tijden, samen met de ertoe behorende programma's, zijn nauwkeurig vastgelegd. Zo is de maandag (deze uitzending duurt van
20.15 uur t/m 22.30 uur) volledig gereserveerd voor de verzoekjes van popmuziek en dat betekent, dat er zo'n 40 platen gedraaid worden. Er wordt trouwens geen enkele plaat voortijdig
gestopt, men kan er echt tot het einde toe van genieten.
Op donderdag (deze uitzending gaat vanaf 20.15 uur t/m 22.00
uur) komen de mensen, die van luistermuziek en klassieke klanken
houden, volop aan hun trekken, want aan deze muziek is het hele
donderdagprogramma gewijd. Maar ook de jongere patienten komen
echt niets tekort, omdat voor hen de hele zaterdagmiddag op de
agenda staat. Op deze dag wordt er namelijk een met veel liefde
en plezier samengesteld verantwoord kinderprogramma uitgezonden.
Dan zit Radio Ignatius tussen 15.30 uur en 17.00 uur indelucht.
Op de zondagmiddag is de keuze voor de uitzending helemaal vrijgelaten, zo ontstaat er dus hier tussen 11.30 uur en 13.00 uur
een fleurige muzikale middag, er is dan werkelijk iets voor
ieders wil.
Wilt U die sigaret even uitmaken?
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Dit alles houdt dus ook in, dat er in een week tijd zo'n 200
aanvragen binnenstromen, maar ook dat de luisterdichtheid,
zoals ik uit zekere bron heb vernomen, bij + 85% ligt, een
droomcijfer haast van iedere omroep. Dit grandioze resultaat
mag men dan ook "de" beloning noemen voor de medewerkers van
Radio Ignatius, want al hun werk en tijd is gebaseerd op uitsluitend vrijwilligerswerk.
Zeer omvangrijk is het werk echter wel, want zoals ik in het
begin van mijn verslag al zei, het blijft echt niet bij een paar
singeltjes draaien. Er wordt hard gewerkt, er moeten nieuwe
platen gekocht worden, want Walter van Gennip en de zijnen willen altijd "up to date" wezen, en het is een feit: dit is hen
tot nu toe altijd gelukt. Men hoeft trouwens alleen maar naar
hun immense platenverzameling te kijken om hier zeker van te
zijn. U zult ervan opkijken, er staan hier zo'n slordige 3500
singels, enige honderden 78-toeren platen en + 500 elpees, en
alles is keurig in speciale kastjes opgeborgen en tevens gekatalogiseerd. Dit feit alleen al bewijst hoeveel administratie,
onderhoud, dus tijd hiervoor nodig is. Maar dat is bij lange na

foto: Rinus Wijnings

Wordt er soms nog niet genoeg gemopperd?
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niet alles. Indien er bijzondere gebeurtenissen plaatsvinden,
wordt er op afgegaan, vergezeld van een bandrecorder, zodat
echte live-opnames van koncerten, toespraken enz. geen zeldzaamheid blijven. Maar ook dit onderdeel vergt weer tijd, want zo'n
band wordt helemaal bewerkt en geknipt, om vervolgens een keurig
stuk aan de luisteraars te kunnen aanbieden.
Sinds een jaar staat er in de studio een professionele mixer,
"zoiets is pas eer van je werk", zegt Walter van Gennip, want
heel fijn werken kun je er zeker mee. Ditzelfde, technisch gezien vrij gecompliceerde apparaat, staat ook in de NOS-studio.
Verder houdt men zich
bezig met Public Relations, contact net
andere ziekenhuizen
en verdere instellingen, want tenslotte
is Radio Ignatius de
oudste ziekenomroep
van Nederland. Hij
bestaat al sinds
21-9-'46, en dat is
niet mis.
Maar toch is er veel
veranderd in die
tussentijd. Steeds
ingewikkelder taken,
meer werk en vooral
foto: Rinus Wijnings
meer tijd is nodig om
alles zo perfect te laten functioneren zoals het nu gaat.
Tot slot wil ik alleen dit nog graag kwijt; mensen, die dit
alles zo grandioos verzorgen, moeten hierin toch meer zien, dan
alleen een gewone hobby. Ik denk dat er ook een soort roeping
aan te pas komt. Want anders lijkt het mij persoonlijk onmogelijk, om zoveel voor een goede zaak als deze, te kunnen opbrengen.
Ik eindig met de volgende woorden: een "dank je wel" van al
diegenen, die van Radio Ignatnius telkens weer mogen genieten
en ga zo door:
Succes voor de komende jaren.
Elvira Roelofs
Rinus Wijnings

In het bestuur van DIO ma& je gezeten hebben,
al is het mar eens in je leven.
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GEBOORTEN
23-12-1979: Dhr . en Mevr. Breukers
geboorte dochter: CYRILL
02-02-1980: Dhr . en Mevr. van Leest-Buys
geboorte zoon: ARJAN
21-01-1980: Dhr . en Mevr. Snijder-van Bergen
geboorte dochter: JUDITH
18-01-1980: Dhr . en Mevr. Santbergen
geboorte dochter: TAMARA
02-02-1980: Dhr . en Mevr. Feskens-van de Velden
geboorte dochter: MARIANNE

Rectificatie:
In de voorgaande Singel stond dat Dhr. en Mevr. van de VormWessels op 16 december 1979 een dochter hadden gekregen.
Dit klopt echter niet.
Dit moet zijn:
16-12-1979: Dhr. en Mevr. van de Vorm-Groen
geboorte dochter MAAIKE.
Sorry Corrie!

Een frikadel-speciaal voor Francis.
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DIO VOLLEYBALNEDERLAAGTOURNOOI (9)
Ja, inderdaad, je hebt het goed gelezen: NEGEN.
Jammer voor de instrumentmakerij, maar door een tekort van enkele
spelers, door vakantie en dergelijke, kon deze wedstrijd niet doorgaan.
Donderdagmiddag om 2 uur kwam Toon Lauwen, teleurgesteld, mede
doordat hij zelf ook nog geblesseerd was die avond van tevoren en
niet meer aan een team kon komen, vertellen dat het niet doorging.
Het was inderdaad vervelend voor die mensen die wel beschikbaar
waren, maar omdat de instrumentmakerij een van de eerste was die
reageerde op de oproep voor deelname en maar over een hele kleine
kern beschikt, willen wij ze de gelegenheid geven om alsnog hun wedstrijd te spelen.
Deze zal nu worden verschoven na de laatste wedstrijd in dit tournooi
en wel op 10 april.
Dus nu was het weer de beurt aan het Diaconessenhuis, ditmaal dan
het B-team.
Gespannen en vol verwachting wat dit team aan tegenstand te bieden
zou hebben.
Om tien minuten over acht waren er zes mensen van Diaconessenhuis
(twee dames en vier heren) aanwezig en van Dio jammer maar vier
mensen, maar het wonder zou gebeuren.
Twee nieuwe gezichten verschenen wat voorzichtig in de voor hen nog
vreemde omgeving om de hoek van de deur. Hopende dat deze mensen
met hun eerste avond volleybal hebben kennis gemaakt ook direct aan
moesten treden, en dat dit nog een vervolg mag hebben.
De verwachting of dit B-team het resultaat van hun A-team nog zou
verbeteren was de grote vraag.
De eerste set ging in het begin gelijkmatig op, maar bij een stand van
4-4 liep Dio weg naar 4-9 en 4-10, maar toch kwam Diaconessenhuis
nog vrij goed terug, langzaam maar zeker scoorden ze punten tot 10-10.
Door deze stand zou er weer een spannend slot aan vast kunnen zitten,
maar doordat het krachtsverschil minder groot was als van het A-team
van Diaconessenhuis, werd de stand 15-12 in het voordeel van Dio.
De tweede set zou een zelfde beeld geven. Twee ploegen die elkaar
goed in evenwicht zouden houden met een eindstand van 15-13, ook
weer in het voordeel van Dio.
De derde en laatste set zou toch weer een verandering laten zien.
Een goed en regelmatig spelende partij, die bij een stand 12-12 vrij
Timmerman met pensioen: "daar ben de Vet mee".
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veel wisselde van opslag, waardoor het einde toch nog lang op zich
liet wachten. Wat men voor de mensen die er waren (elf Dio-mensen
van de duizend Ignatianen of hoe je die ook moet noemen) toch vrij
spannend mag noemen.
Ons streven om zestien vaste spelers en speelsters te contracteren
zal vrij moeilijk blijven, doordat ons budget vrij klein is ? !
Alhoewel de aanhouder wint, zegt men weleens.
De einduitslag werd toch nog een winstpunt voor Diaconessenhuis,
door met een stand van 15-13 als winnaar van de nek-aan-rrek-race
uit de bus te komen.
Wel geen verbetering van de uitslagen van het A-team, maar toch
een tevreden ploeg, die verschillende vriendschappelijke wedstrijden
daarna speelde tot voldoening van de aanwezigen.
De volgende wedstrijd voor het nederlaagtournooi zal zijn tegen het
B-team van de ROntgenafdeling, dat zeker ook wil proberen een betere
uitslag te maken dan het A-team van de litintgenafdeling.
Marga veel sukses met je volgelingen en tot donderdag 31 januari.

OOK EEN ANTWOORD:

Dokter: En waar heb je je bezeerd? Aan de knieschijf?
Patient: Nee, dokter, op de markt.
Ik viel over een steen.

Benzine, sigaretten en de borrel zijn duurder geworden,
maar de Singel blijft gratis.
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WIJZIGING PENSIOENREGLEMENT
Vanaf 1 januari 1980 zijn er een paar wijzigingen van kracht
geworden in het P.G.G.M.-pensioen. Al eerder hebben wij in de
"Singel" aangegeven, wat dat inhield.
Speciaal voor medewerkers die aan een overbruggingsuitkering
denken zijn de veranderingen van belang.
Op de personeelsadministratie (3e etage, kamer 29) kunt U een
"aanvulling op het pensioenreglement" krijgen.
Personeelszaken.

JAARVERGADERING D.I.O.
I.v.m. de korte tijd tussen de jaarvergadering en het drukken
van deze Singel, moeten wij het verslag van de jaarvergadering
verschuiven naar de volgende maand.
Het D.I.O.-bestuur.

Samenstelling nieuw D.I.0.-bestuur
Voorzitter

C.Brinkman

Intern Patientenvervoer

2e Voorzitter

W.Hartmans

Verpleegkundige 07

Secretaresse

E.Roelofs

Mondheelkunde

2e Secretaresse

L.Brekelmans

Verpleegkundige 04

Penningmeester

J.Mutsaerts

Apotheek

2e Penningmeester A.Lambers

Verpleegkundige

Alg. Secundus

R.Melaer

O.K.

Alg. Zaken

L.Berkers

Verpleegkundige 11

Alg. Zaken

M.Groenen

Civiele Dienst

Jan telt niet meer mee.
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NIEUWE APPARATUUR VOOR DE R6NTGEN
De kapel is tijdelijk verhuisd naar de aula en in de mooie kapel
wordt druk verbouwd.
Wat heeft dat nou met rtintgenapparatuur to maken?
Alles:
Het zal inmiddels wel iedereen in dit ziekenhuis bekend zijn,
dat we hier nogal wat ruimtegebrek hebben. En als je dan apparaten gaat aanschaffen voor een betere gezondheidszorg, moet je
daar ook de ruimte voor hebben. En ons ruimte-tekort was zo
nijpend, dat zelfs de kapel daarvoor moest (uit)wijken. Het is
maar tijdelijk, maar toch. Niets is meer heilig tegenwoordig.
Het is nu in de kapel een drukte van belang. Er komt
laagd plafond in de kapel en op die manier kun je de
twee keer gebruiken. Je moet toch wat verzinnen, als
ziekenhuis een beetje bij de tijd wilt blijven. Eind
wordt de nieuwe rtintgenapparatuur geinstalleerd. Een
Hoe zeg je?

een veroppervlakte
je in een
februari
CT-Scanner.

Nou, dat hadden we dus in dit nummer wat duidelijk willen maken
voor de geinteresseerde lezer (en voor ons ook). Er zijn in dit
huis een aantal mensen, die dat haarfijn kunnen uitleggen. Maar
dan moet je er weer foto's bijzoeken enz. en dat kost veel tijd.
Dus wat zei de redaktie: "We bellen gewoon meneer Siemens in
Amsterdam. Die heeft de Scanner verkocht voor een lief sommetje
(en er waarschijnlijk wel een paar centen op verdiend) en die
heeft vast wel duidelijke dokumentatie net foto's en alles erbij.
Bovendien zien ze daar misschien nog wel een stukje reklame in,
omdat dit blad ook wel eens in andere ziekenhuizen slingert. Dus
die zal er wel als de kippen bij zijn".
Nou nee. Sinds september hebben wij drie keer gevraagd naar
materiaal, maar het heeft niet zo mogen zijn.
Hopelijk zit er op die Scanner garantie voor service-beurten.
We zullen dus toch een beroep doen op onze eigen mensen, die
daar dan hun dure tijd aan moeten besteden. In de volgende
Singel hopelijk wel het "hoe, wat en waarom" van de CT-Scanner.
Redaktie.

Als U ook een gouden kroon hebt,
bent U een stub meer waard geworden.

TEST UW INTELLIGENTIE !
Iemand gaat 12 uur slapen en zet de wekker om 1 uur.
Hoeveel uur heeft hij geslapen.
Hebben de mensen in Duitsland ook 5 december?
Is het in Rusland geoorloofd dat een man net de zus van zijn
weduwe trouwt?
Ergens staat een huffs en dat heeft aan iedere kant het
uitzicht naar het zuiden; er komt een beer langs.
Welke kleur heeft deze beer?
Kan iemand die ten zuiden van de Missisippi woont, ten
noorden van de Missisippi begraven zijn?
Welk portret staat er op ons vijfgulden-biljet?
Een put is 20 meter diep en er probeert een slak omhoog te
kruipen. Overdag stijgt zij 5 meter, maar 's nachts daalt
zij 4 meter.
Hoeveel dagen heeft zij nodig om de puntrand te bereiken?
Een dokter in Nijmegen heeft een broer in Maastricht, maar
die broer in Maastricht heeft geen broer in Nijmegen.
Hoe zit dat?
Heeft een nachtwaker, die overdag sterft, ook recht op
pensioen?
Iemand komt in een donkere kamer binnen, met een doosje
lucifers. Er staat daar een kaars, een olielamp, en een
open haard. Hij wil licht.
Wat steekt hij het eerst aan?
Er staat een kast en er zitten 50
in, maar het is donker en men kan
Hoeveel sokken moet men meenemen,
om toch minstens een goed paar te

rode en 50 zwarte sokken
niets zien.
om er zeker van te zijn
hebben?

In 1912 wordt een munt gevonden met het opschrift 46 voor
Christus.
Hoe oud is die munt?

Was het een ongeval, Bram?
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Een boer bezit 16 schapen. Alle schapen met uitzondering
van negen gaan dood.
Hoeveel schapen heeft de boer over?
Ik ben niet je vader, maar jij bent toch mijn zoon.
Wie zegt dat?
Deel 30 door een 1/2 en tel er dan 10 bij op.
Wat komt hierbij uit?
Wat weegt meer: een kilo ijzer of een kilo veren?
Hoeveel dieren van elke soort nam Mozes mee in zijn ark?
Drie boeken staan in een boekenrek, elk van 500 bladzijden.
Een boekenworm, die op de eerste pagina van het eerste boek
zit, wil zich doorvreten naar de laatste pagina van het
derde boek. Over een pagina doet hij een dag en voor een
kaft heeft de worm twee dagen nodig.
Hoelang heeft hij nodig om zijn doel te bereiken?
OPLOSSINGEN OP DE LAATSTE PAGINA VAN DEZE SINGEL.

NATIONALE ZIEKENHUISRAAD
Zeer geachte leden,
Hierbij delen wij u mede dat de Stichting van de Arbeid positief
heeft geadviseerd aan de Minister van Sociale Zaken om de mogelijkheid te openen op 5 mei 1980, voorzover de werkomstandigheden zich daartegen niet verzetten, aan de werknemers vrijaf
te geven met behoud van loon.
Partijen bij de CAO-Ziekenhuiswezen hebben beslosten dit advies
over te nemen.
Dit betekent derhalve dat 5 mei 1980 moet worden aangemerkt als
een bijzondere feest- en gedenkdag in de zin van de CAOZiekenhuiswezen, hoofdstuk II "Werkingssfeer en begripsbepalingen", sub e.
Mr A.G.Mandersloot,
Hoofd Afdeling Sociale Zaken
Nationale Ziekenhuisraad.

DIO-bestuur

zeskamp. (even doordenken)
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Hallo jongens en meisjes,
Ook deze maand staat er weer een kleurplaat voor jullie in de
"Singel". Het is de bedoeling dat er elke maand iets in komt to
staan voor jullie en door jullie zelf gemaakt, b y . raadseltjes,
verhaaltjes of tekeningen. Als je een leuke naam weet voor dit
hoekje, stuur die dan op naar de "Singel" en laat je vader of
moeder de brief in de Dio-bus stoppen. Vergeet je naam en adres
niet. De leukste naam wordt beloond, dus doe je best!
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Volgens afspraak heeft de OR een lijst aan de Bestuurder overhandigd met hierop een aantal wensen betreffende de door de
direktie te geven informatie.
Daar de vraag van de OR practisch het gehele huis bestrijkt,
dachten wij dat het gewenst was U hiervan op de hoogte te brengen.

Informatieverstrekking, onder te verdelen over 3 hoofdzaken:
Welke informatie wenst OR te ontvangen.
Waarom wenst OR bepaalde info.
3. Op welk rijdstip, met welke frequentie moet info worden
verstrekt.
Info te verdelen in: a) Wettelijk verplicht
b) Niet wettelijk verplicht
Reden voor info aan OR: a) Controle beleid
Informatief
Adviserend
ad 3. Frequenties: a) Periodiek
Eenmalig
Op aanvraag
Buiten dit alles om dient de OR over die informatie te beschikken, die zij nodig acht om goed te kunnen functioneren.
Uitgaande van bovenstaande zou men de volgende indeling kunnen
maken van de info die OR nodig heeft:

't Is franje; 't blifft franje.
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A. - Financiele stukken

5.

2x
lx
lx
lx
2x

Jaar- en halfjaarlijks financieel overzicht
Investerings-begroting
Exploitatie-begroting
Liquiditeits-begroting
Investerings-overzicht

B. - Beleids-nota's
Alle beleidsnota's die per dienst worden uitgegeven.
Beleidsnota's welke niet door diensten worden uitgegeven.
C. - Verslagen
lx
lx

Sociaal jaarverslag
Algemeen jaarverslag
D. - Overeenkomsten-reorganisaties
Samenwerkingsovereenkomsten (intern, extern).
Voorstellen aangaande reorganisaties.
Vervolgrapportage.
E. - Gegevens en verslagen over sociaal-pers. aangelegenheden

2x
2x
2x
2x

Ziekteverzuim
Personeelsverloop
Personeelsbezetting
Bedbezetting
F. - Overzichten en gegevens over bouw e.d.
Verslaggeving over bouw, en interimvoorzieningen

Op aanvraag
Op aanvraag

G. - Rapporten (intern-extern)
G. - Verder alle informatie die de OR nodig acht,
zie hiervoor Wet op de Ondernemingsraden.

Tot de vo]gende maand.
Groetjes,
Peter Beenakkers.

Is het toeval dat de CT-scan in de kapel komt?
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LOONPAUZE-BESLU IT
Begin januari zorgde minister Albeda voor een onaangename verrassing door voorlopig loonsverhogingen te verbieden. Voorlopig
voor twee maanden, maar dat kan best nog langer worden.
Wat nu nog wel mag en wat niet, was niet al te duidelijk. Bijvoorbeeld: de jaarlijkse periodieken.
Het Ministerie van Sociale Zaken werd overstroomd met telefoontjes.
Wij hebben onze vragen voorgelegd aan de Nationale Ziekenhuisraad.
Zij antwoordden, dat de jaarlijkse periodieken in ieder geval
wel konden worden doorgevoerd.
Maar er waren ook vragen, die door de N.Z.R. op verschillende
manieren werden beantwoord.
Wij willen U graag informeren over de konsekwenties van deze
maatregel, maar dan wel in een keer goed. Bij het ter perse gaan
van deze Singel waren nog niet alle antwoorden op onze vragen
binnen. Het leek ons beter om dan maar zo snel mogelijk na de
beantwoording door de N.Z.R. een stencil in het ziekenhuis te
verspreiden. Dan weten we, waar we aan toe zijn.
PERSONEELSZAKEN

SINGEL-MOPJE:
Onderwijzeres: "Wanneer er 5 vliegen op de tafel zitten en
ik sla er een dood, hoeveel blijven er dan
nog over?"
"Een, juffrouw."
Marietje:
Onderwijzeres: "Fout."
"Nee juffrouw, het is goed, want die ene
Marietje:
dode vlieg blijft alleen over; de andere
vier zijn weggevlogen."

"Agge da maor wit": opstijger met stip.
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Beste toneelvrienden,
Ten eerste wil ik namens het gehele DIObestuur onze verontschuldiging aanbieden,
want het heeft inderdaad lang geduurd voor
er iets definitiefs uit de bus kwam.
Maar nu wordt het dus heel serieus aangepakt, want zelfs het eerste
toneelstuk is al voltooid!
Wie dus nog steeds, ondanks het lange wachten en de grote stilte
rondom de toneelclub, erg geinteresseerd is, willen wij verzoeken
onderstaande strook in te vullen en deze in de DIO-bus te posten.
Mil ding is zeker: het zal niet meer lang duren en dan starten wij.
Eerste bijeenkomst: donderdag 20 maart om 20.00 uur in de TV-kamer
bij de lounge.
De groeten en tot heel spoedig ziens op de planken
DE TONEELKLUP-IN-OPRICHTING
Deze strook

lounge.

invullen en graag inleveren via de DIO-postbus bij de

Naam:
Voornaam:
Leeftijd:
Afde ling:
Welke avmd(en) is/zijn het meest geschikt:
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Het Nederlands elftal gnat naar Rome;
het Nederlands zevental is net terug.

TIEN TOEN (1)
Wat gaan we nou krijgen? Alweer een vaste rubriek erbij?
Jazeker: De redaktie maakt er druk werk van.
Drukwerk, mag je wel zeggen:
Wat is er aan de hand? Ons geliefde personeelsblad bestaat
al meer dan 10 jaar. En dat is een behoorlijke leeftijd
voor zo'n blad. Nou leek het ons een leuk idee om die oude
Singels uit het museum te halen om eens te kijken, wat daar
tien jaar geleden in geschreven werd. Voor de meeste lezers
is dat onwaarschijnlijk lang geleden en onbekend.Maarzelfs
de Veteranenmet een goed geheugen zullendatnietmeerweten.
Vanaf deze maand zal Marjan maandelijks een stukje opdiepen
uit de stoffige Singels uit het Stenen Tijdperk. En wat is
in deze tijd toepasselijker dan een stukje over het karnaval van toen.
VOLGEND JAOR, OOK KARNEVAL VEUR ONZE LEEJE.
DA MOET TOCH KUNNE::
Als mejewerker in ons ziekenhuis, moet me iets van mijn carnevalshart. En dat is, waarum bij ons geen carnevalsfeest veur
onze meense. Zijn er tussen ons collegas geen carnevallisten,
lolbroeken, pruuvers, dolle mina's, of meense, die gewoon gezellig kunne zijn.
Of hebbe jullie nooit geen mombakkes op.
Hedde thuis soms altijd carneval:
Nee meense, ik zal jullie wa anders vertellen.
"Ge wilt wel, maor ge kant nie" (da zee mun vrouw).
Maar ut wor anders, let op. Vuul de mee zulke daage de kriebels,
moet wir zo nodig dieje stink-kiel aen. Dan hek oe just nodig.
Ge het ut deze dagen mee carnaval zelf kenne merke, of ge ut
kaan of nie, want wil er iets koome, volgend jaar, ge wit wel,
wil de iets goed doen dan vruug beginne, (da zee mun vrouw tenminste). Nouw kende wel denke, 't is mooi gewist, net munne
kater weg en nouw begint ie alweer over carneval veur volgend
jaor te praten; maar ik begin eerst paasaier te verven want da
versieren zit er toch nog un bietje in. Luister nouw es goed, ge
kaant van et bestuur toch nie verwachte des se alles veur mekaar
kenne maake, ut hoef direkt nog ginne raad van elf te zijn,
alleen wat aantosjaste meense.
Hedde zin, bel 426 (keuken) en dan zalle wij er net unne vlinke
pot bier, spoedig en langdurig over ouweh
Spuit 11
Dio ex margina
21

Breda, januari 1980.
Aan de redaktie van "Singel 33",
Als oud-medewerkster van het St.Ignatius Ziekenhuis, thans al
weer 1 jaar met pensioen, wil ik de redaktie hartelijk danken
voor het steeds weer opnieuw ontvangen van de "Singel".
Het is geweldig hierdoor geinformeerd te blijven met het wel en
wee van Ignatius.
Als je zelf zo heel veel jaren bij het Ziekenhuis betrokken bent
geweest dan doet het steeds goed op de hoogte te blijven met al
wat daar leeft. Het is dan ook zo, dat de "Singel" heel gretig
wordt gelezen en nagepluisd.
Hij wordt ook steeds beter en de informatie uitgebreider.
Ga zo door en het is goed:
Een dankbare oud-medewerkster van het St.Ignatius:
Zr.Melania van Schendel.

GEDICHT
Het komt er op aan
de kleine dingen van het leven
te verrichten, alsof ze groot zouden zijn.
Zo zullen we erin gelukken,
op de dag die ons gegeven wordt,
de grote dingen to doen zoals
wij de kleine dingen verrichten.
Jean Guitton.

1k wil wel in de redaktie!
Ben je niet goed bij je verstand?
Moet dan dan?
22

D.I.O.
PROGRAMMA
VOOR DE MAAND MAART

BINGO

: Vrijdag 14 maart a.s.
zie pagina 36 in deze Singel.

ZIMMMEN

: 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 dinsdagavond 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

Tot dan
o.Q!!!!

AFSCHEID VAN DE HEER H. J. DE VET
foto: ii.MOZZer

Op 16 januari j.l. nam het ziekenhuis officidel afscheid van
de heer de Vet, die na een dienstverband van bijna 18 jaar algemeen bekend stond als "die man met dat bakkie op z'n schouder."
De heer de Vet is de eerste Ignatiaan, die gebruik maakt van de
verruimde mogelijkheden, die het P.G.G.M. biedt om in het genot
gesteld to worden van een overbruggingsuitkering.
Tijdens een gezellige bijeenkomst met de gehele technische
dienst werd gevoelig gespeeched door de heren Verhoeven en de
Graaf.
De laatste bood namens de technische dienst en de personeelsvereniging in zijn laatste speech als bestuurslid van "DIO" aan
de heer de Vet een plateau vol gereedschap aan, waarmee hij
thuis lekker verder kan klussen, terwijl mevrouw de Vet werd
bedacht met een prachtig bloemstuk.
Tijdens het diner, waarmee de dag werd besloten, ging dr.Mol in
zijn speech in op het thema vakmanschap, waarbij ook de relatie

Carter: weiger hen brood en spelen.
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tussen de schaaf en beschaving aan de orde kwam. Uiteraard werd
hierna de bekende enveloppe overhandigd.
In zijn dankwoord gaf de heer de Vet aan iedereen in dit huffs
nog een advies mee: "Maak, zodra dit mogelijk is, gebruik van
de overbruggingsregeling, want in het ziekenhuis is het prettig
werken, maar thuis is het beter."

Breda, januari 1980.

Bij deze wilde ik graag iedereen, de Direktie, de
hoofden van de afdelingen, de personeelsvereniging,
de technische dienst en verder alle medewerkers van
het St.Ignatius Ziekenhuis zeer hartelijk danken
voor hun blijken van belangstelling bij mijn afscheid
van het ziekenhuis.
16 Januari 1980 zal voor mij en mijn vrouw een dag
blijven, waar we op terug mogen kijken, evenals de
bijna 18 jaar voor die datum, die ik net veel plezier
op het ziekenhuis mocht doorbrengen als werknemer
bij de technische dienst.
H. J. de Vet.

MOPJE:

Jaap wordt door de dokter onderzocht.
Deze ondervraagt hem grondig:
"Slaapt U goed?"
"Niet bijzonder."
"Wat drinkt U 's-avonds bij het souper?"
"Thee en whisky."
"Wat, gemengd?"
"Nee, mijn vrouw thee en ik de whisky."

Dag na karnaval: Was-woensdag.
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KINDERBIJSLAGBEDRAGEN PER 1-1-1980
In de vorige Singel hebben wij u al geinformeerd over een aantal
wijzigingen, die vanaf 1 januari 1980 uw salaris kunnen beinvloeden.
Onderstaand volgt een nagekomen wijziging van de kinderbijslagbedragen zoals deze vanaf 1 januari 1980 gelden.
De kinderbijslagbedragen per 1 januari 1980
(per
le kind jonger dan 3 jaar
f
le kind van 3 jaar of ouder
f
2e kind
f
3e kind
f
4e en 5e kind
f
6e en 7e kind
f
8e en volgende kinderen
f

kwart aal) (per maand)
130,f 43,33
f 86,33
259,420,f 140,-423,f 141,-511,f 170,33
564,f 188,-621,f 207,--

Voor 1 januari 1980 kwamen alleen loontrekkenden in aanmerking
voor kinderbijslag voor de eerste twee kinderen. Deze kinderbijslag was gebaseerd op de kinderbijslagwet voor loontrekkenden nl. de zogenaamde KWL. Zelfstandigen kwamen slechts in aanmerking voor kinderbijslag vanaf het derde kind, e.e.a. op basis
van de Algemene Kinderbijslagwet.
Voorzover het inkomen van zelfstandigen onder een bepaald bedrag bleef, kwam men alsnog in aanmerking voor kinderbijslag
voor de eerste twee kinderen en wel in het kader van de Kinderbijslagwet Kleine Zelfstandigen.
De regering heeft echter gemeend aan een ieder die kinderen
heeft kinderbijslag toe to kennen, ongeacht het inkomen, en
ongeacht of zij loontrekkend dan wel zelfstandig zijn.
In verband hiermee zijn de Kinderbijslagwet voor Loontrekkenden
en de Kinderbijslagwet voor Kleine Zelfstandigen met ingang van
1 januari 1980 ingetrokken.
Vanaf deze datum ontvangt iedereen voortaan zijn kinderbijslag
volgens de Algemene Kinderbijslagwet.
N.B. Mogelijk ten overvloede maken wij u erop attent, dat de
zogenaamde opslagbedragen voor partieel-leerplichtingen
thans opgenomen zijn in de kinderbijslagbedragen.
Inlichtingen over de kinderbijslag? Toestel 2115:
Personeelszaken.
Dit kabinet neemt geen halve loonmaatregelen!
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PERSONALIA

Personeel in dienst januari 1980:
Mevr.B.van Beek-te Niet
Mej.I.A.M. Donkers
Mevr.T.Goedhart-Nellestein
Dhr.P.G.W. Hartmans
E.C.L.W.van Horne-Bakx
Mej.D.A.M.JoI
Mevr.M. E. Klaver-v.d.Wauw
Mevr.J.A.C.M.v.d. Laan-Mouwen
Mej.M.C.P.F.van Loon
Mej.S.S.J.M. Loymans
Mevr.E.Oosterhaven-den Drijver
Mej.M.M.I.E.A.de Raad
Mevr.M.L.M.H.Reymond-Boot
Mej.M.E.C.Th.Welten
Mevr.M.S.Grosfeld-de Coene
Dhr.C.J.M.Knibbeler
Dhr.J.A. Kloosterman
Mej.C.A.M.Weijers
Mej.P.F.van Wijck
Dhr.J.A. L.J.Jansen

medew. schoonmaak
medew. salarisadministratie
verpleegkundige afd. 22
verpleegkundige afd. 16/17
verpleegkundite afd. 07
medew. restaurant
medew. schoonmaak
medew. schoonmaak
verpleegkundige afd. 12/15
E.C.G.laborante
sekretaresse ondernemingsraad
histopathologisch analiste P.A.L.
medew. schoonmaak
bloedpri kster
pool-adm.medew.
poolpverpl.verplk.dienst algemeen
stagiare instrumentmakerij
apothekers assistente
administratief medew. C.P.K.
stagiaire M.H.S. civiele dienst

Personeel uit dienst januari 1980
Mevr.M.D.M.Summeren-Rooyendijk
Mevr.M.J.Engel-Westerburgen
Dhr.J.Bekker
Zr.Gabridl, van Meel
Dhr.P.van Amerongen
Mej.I.Vermue
Mevr.Jochems-Vermeeren
Dhr.A.Woittiez

verpleegk.C.P.K.
medew. afspraakcentrum
technicus
le verpleegk. punktie en skopie
le jaars leerl. verpleegkunde
2e jaars leerl. verpleegkunde
verpleegkundige afd. 07
arts-assistent internie

Bestek '81 wordt verzilverd.
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Personeel uit dienst januari 1980 (vervolg)
Mej.I.D.M.v.d.Ouweland
Mevr.J.Wagener-Cools
Mej.M.v.d.Reyt
Mevr.C.v.d.Vorrn-Groen
Dhr.F.P.de Koning
Mej.D.v.d.Mast
Mej.A.C.M.van Hooydonk
Mej. K.Willems
Me j. L.Paans
Mevr.Berg-Uytdehaag

voedingsassistente
verpleegkundige afd. 03
verpleegkundige afd. 05
medew. personeelsadministratie
medew. schoonmaak
2e jaars leerl. verpleegkunde
pool adm. medew. personeelszaken
verpleeghulp
adm. medew. poli chir./orth.
voedingsassistente

Voor de ontvangen bloemetjes BEDANKEN:
Sonja en Cor van Ginneken
Martin en Annie Bakker

Jan Lambers
Peter Beenakkers

GESLAAGD:
25-1-1980 A.Cloin (adm.dienst) voor Moderne Bedrijfsadministratie (M.B.A.)

Er is maar gen ding zeker!
Wat dan?
Dat niets zeker is.
Weet U dat zeker?
Heel zeker!
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VAN DE KO(0)K

GEHAKT MET KERRIE EN ROZIJNEN

Ingredienten:

300 gr. gehakt
1 ui
1 appel
4 theelepels kerrie
25 gr. bloem
2 dl bouillon
scheutje koffieroom
20 gr. boter
2 eetlepels geweekte rozijnen
snufje zout
rijst

Bereiding:

Fruit in de gesmolten boter de gesnipperde ui
en appel, bak daarna het gehakt mee aan.
Voeg de kerrie en de bloem toe als het gehakt
gaar is.
Laat dit op klein vuur verder gaar worden.
Afmaken net bouillon en room en aan de kook
brengen.
Op smaak afmaken met peper en zout en als laatste
de gewelde rozijnen toevoegen.
Gehakt, kerrie en rozijnen vermengen met droge
rijst.

De redaktie is doof uoor kritiek!
Wat zegt u?
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KAASSOUFLE

Ingredienten:
40 gr. boter
50 gr. bloem
4 dl. melk
100 gr. geraspte kaas
2 eieren
zout, peper, nootmuskaat
worchestersaus

Bereiding:
Smelt de boter, voeg de
bloem toe, en roer deze op
'n klein vuur gaar.
Melk toevoegen, tot men
een gladde dikke saus
krijgt.
Neem de pan van het vuur en roer er twee eierdooiers door,
daarna de geraspte kaas.
Op smaak afmaken met zout, peper en worchestersaus.
Sla de eiwitten stijf en spatel ze voorzichtig door de kaassaus.
Breng dit over in een beboterde vorm of vuurvaste schaal en bak
de soufflé in een voorverwarmde matig hete oven (160 graden) in
25 minuten bruin.
Direct opdienen en serveren met stokbrood of verse toast.
EET SMAKELIJK

SPREUK:

Onder de last van een dag is nog nooit iemand bezweken, maar wel als hij er de moeilijkheden van morgen
en overmorgen bij neemt.

Dr. Mol tricot.
Welk ekskuus hebt U dan nog?
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JUBILEUM VAN DE HEER EELANTS
In de huiskamer van de opleidingsflat werd op 1 februari j.l.
herdacht, dat de heer (Piet) Eelants 12i jaar geleden zijn handtekening zette onder zijn arbeidsovereenkomst.
Met kollega's van magazijn en inkoop werd van de koffie met gebak genoten.
Piet kreeg van hen een nieuwe transistorradio, want zijn oude
radio is na 12i jaar ver versleten.
Ook aanwezig was een delegatie van de Technische Dienst, die
bij monde van de heer Jansen de gelukwensen en een envelop
overbracht.
De kontaktdirekteur, drs. Mallens, moest wegens ziekte verstek
laten gaan. Als tegenprestatie gaf een stoet van 2 direkteuren,
2 sekretaresses en de sekretaris acte de presence.
Na 12i jaar met ups en downs, begint de heer Eelants welgemoed
de weg naar het volgende jubileum. In die tussentijd zal hij in
deze kolommen nog wel van zich laten horen.
Personeelszaken.

Dankbetuiging
Aan allen die van de eerste februari voor mij een bijzondere
dag hebben gemaakt hartelijk dank.
Speciaal m'n collega's bedankt voor het mooie cadeau.
En de mensen van de Technische Dienst en Tuindienst, van de
Instrumentenmakerij en M.T.A., Personeelszaken, afdeling Inkoop,
direktie, heren Lubberts en van Nunen, ook afdeling 09 bedankt
voor de koffie met koek, dat vond ik ontzettend leuk::
Alle mensen die ik hierbij misschien vergeet, bedankt:
Met U allen zullen de volgende 12i jaren ook wel meevallen.
P.Eelants,
magazijnmeester.

De prins kan zijn dames niet vasthouden.
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D.I.O.
VOETBAL
Jaarvergadering F.C. Ignatius
In plaats van 25 februari verschoven naar
woensdag 27 februari in de televisiekamer
naast de lounge.

Bijeenkomst voor alle dames die graag eens
willen voetballen, op woensdag 5 maart 1980
in de televisiekamer op de 8e etage leerlingenflat.

IN MEMORIAM PIET VAN RIJTHOVEN
Voor vele spelers kwam het toch nog erg onverwacht, toen wij
zaterdag 2 februari j.l. het bericht ontvingen dat een bekend
sportvriend van ons heen is gegaan.
Na een lang gedragen lijden ging voor ons alien toch een goede
sportvriend en scheidsrechter heen.
Wij wensen daarom zijn vrouw en kinderen veel sterkte toe in de
komende tijd.
Namens F.C.Ignatius,
W.Hartmans.

Konkurrentie-vervalsingeen orthopeed, die bij het skieen zijn been breekt.
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WIST U DAT
De carnavalsplaat van de Kolderspuiters de best verkochte Bredase
singel is geworden van 1980?
Dit mede te danken is aan de raadsleden en verdere medewerkenden.
Radio Ignatius deze plaat iedere uitzending heeft geplugd?
Er meer dan 1000 singles verkocht zijn?
C.N.R. met Ger Couvreur en de Kolderspuiters in september aan
de voorbereiding van een nieuwe carnavalsplaat begint?
We in maart weer een Bingo-avond hebben?
Dit zal zijn op vrijdag 21 maart in de lounge ?
Er nu al ploegen aan de voorbereiding voor de zeskamp bezig
zijn?
Afdelingen die vorig jaar niet hebben meegedaan, nu reeds erg
actief zijn?
Er ook dit jaar weer een wedstrijd komt tussen de Specialisten en
de FC Ignatius?
Dit rond 12 mei zal zijn?
Alle Bredase ziekenhuizen en verpleeghuizen een zomeravondcompetitie organiseren?
We hopen dat er veel dames mee gaan doen met het voetballen?
Ik U alien groet en als ik niet een te grote kater heb opgelopen in
het Kielegat, ik er volgende maand weer ben?
Wist U dat we graag een kaartje bij DIO ontvangen, als U iets te
vieren heeft?
Den BNck.
Daaaãag.

Gek he, als ik jus d'orange drink,
moet ik altijd aan sinaasappelsap den ken.
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STICHTING IGNATIUSZIEKENHUIS
BREDA

Aan: alle medewerkenden

L.S.,
Het doet ons genoegen U to kunnen meedelen, dat per
1 maart 1980 aan ons ziekenhuis is verbonden de heer
dr.C.CORNELISSE, nucleair geneeskundige
die in samenwerking met dr.A.Valkema, nucleair geneeskundige, zijn werkzaamheden zal verrichten.
De directie.

LEEF LANG EN

GEZOND

Bij lichamelijke vermoeidheid zal 'n goede nachtrust er een
eind aan maken. (Vroegtijdig naar bed; de uren v66r middernacht
tellen dubbel).
Is het echter chronische vermoeidheid, lath de vermoeidheid weg.
Hiertegen is geen beter geneesmiddel dan 'n gezond gevoel voor
humor.
De druivelaer.

Hypokrie t:
V.P.R.O. stemmen en C.D.A. lezen.
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WIE MAAKT DE O.R. COMPLEET ?
De OR zit nog steeds met een vacature.
Wij hebben iemand nodig uit de Civiel-Technische-Agrarische
Dienst, om de OR weer een voltallige bemanning te geven.
Het lijkt ons toch wel bijzonder sterk dat geen persoon binnen
deze diensten te vinden is, die belangstelling heeft voor het
OR-gebeuren.
Bij de laatste OR-verkiezingen op 3 januari 1980 was er geen
kandidaat voor deze lijst.
Vandaar dat wij U nu weer oproepen om U kandidaat te stellen
voor de OR.
Ook vanuit de civiel-technische-agrarische diensten is een
grotere inbreng op alle zaken die binnen ons ziekenhuis gebeuren of gaan gebeuren van belang.
Wij rekenen erop dat er mensen zullen zij die zich opgeven als
kandidaat.

Ben jij LID?
Nou, ik ben er een van.
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is een uitspraak zonder inspraak.
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RECREATIEVE VOLLEYBAL-COMPETITIE
Vrijdag 18 januari moesten we aantreden tegen lijstaanvoerder
Drog van de 2de Klasse van de Recreatieve Competitie. Deze ploeg
die bij de thuiswedstrijd vrij vlot de zaak afmaakte door met
3-0 weer te vertrekken zou voor Dio dus een snel uitgemaakte
zaak kunnen zijn. Maar door een wat onduidelijke telling op
schrift (onzichtbaar dus) werd Dio toch wat geprikkeld, wat de
spanning verhoogde en de wedstrijd niet zo deed verlopen als
werd verwacht. Dio hield zeer lang stand en liep zelfs weg in
een bepaald gedeelte van de wedstrijd. Het geluk was weer niet
aan hun zijde en weer zonder punten moesten we bij Drog afscheid
nemen. Jammer was het ongeval van Ruud Touw in de laatste set
bij een stand van 10-5 in het voordeel van Drog. Ruud kwam wat
ongelukkig terecht en moest de strijd staken. Hopende dat het
allemaal mee zal vallen: alle sterkte en beterschap Ruud, want
we kunnen je niet goed missen; er moeten nog wat punten verzameld worden, om nog enkele plaatsen op te klimmen. Want door een
tussenstand op de helft van de Recreatieve Competitie nemen we
een niet onplezierige plaats in, namelijk in de middenmoot.
Dat was vorig jaar anders, maar de competitie is nog lang.
STANDENLIJST '79-80
Tweede Klasse
DROG
7
T. VAN COOL
6
TUINZICHT 3
6
DIO
7
WEBSTARS
6
RAAD VAN ARBEID 7
7
BRANDWEER 4
D.V.M. 2
6

UITSLAGEN RECRETATIEVE COMPETITIE
3-0
1-2
1-2

Drog - Dio
Dio - Raad van Arbeid
Tuinzicht - Dio

34
32
22
20
16
16
12
4

SPEELDATA RECREATIEVE COMPETITIE 2de KLAS - 2de helft '79-80
Vrijdag
Donderdag
Maandag
Donderdag
Donderdag
Dinsdag
Donderdag

18
24
28
7
6
11
20

jan. 20.30
jan. 20.30
jan. 19.00
febr.20.30
mrt. 20.15
mrt. 20.30
mrt. 20.30

u.
u.
u.
u.
u.
u.
u.

Drog
Dio
Tuinz. 3
Dio
D.V.M. 2
T.v.Gool
Dio

-

Dio
R.v.Arbeid
Dio
Brandweer 4
Dio
Dio
Webstars

Keizerstraat
Bisonstraat
Pijnboomstr.
Bisonstraat
Vliegb.G.& R.
Tielrodestr.
Bisonstraat

Gerard Kamp
Rtintgenarchief

'7k heb een geheugen als een prins". (Freek van Bram)
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9/VAT
BRENGT WET OP ?
Het plaatsen van het volgende gedicht heeft z'n reden.
Insiders uit "Dio-kringen" weten
wel waarom.
Nog even dit: Niet Dio-leden mogen
het ook gerust lezen (ondanks het
feit dat ze geen kontributie betalen).
(Gedeelte uit het boekje "Menslief,
ik hou van jou" door Phil.Bosman)
(Naam inzender bij de
redaktie bekend)
Gewoon eenvoudig leven, goed zijn, niet alles willen hebben,
niet jaloers zijn, niet zagen en klagen, maar helpen, meedoen,
troosten, 'n zieke bezoeken, er bij zijn als een ander je nodig
heeft, je moe maken voor anderen, in een fauteuil in slaap vallen, samen eten en drinken... en dit alles niet omdat het moet
of omdat 't ernstig is, maar omdat je er zin in hebt, omdat je
mens bent, medemens, omdat je leeft.
Ken je het gevaar, dat je in deze tijd bedreigt?
Je leeft in de eeuw van het 'nuttige': "Waar dient het voor?" zo
vragen de mensen "welk nut heeft het? Wat brengt het op?".
Men berekent kostprijzen, de efficiency en de produktie: Men is
bezig. Men heeft 't druk: Men is overbelast. Men rekent. Men
heeft geen tijd, men rekent. Er moet geld uitkomen. En men vergeet dat de schoonheid van het leven te vinden is in momenten
dat men niet rekent, dat men gewoon mens is, dat men gewoon
eenvoudig en tevreden leeft. De mensen leven steeds langer,
maar worden niet steeds vrolijker. Ze beginnen te werken om te

Hoe zou het toch met Pim Pandoer zijn?
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leven en ten slotte werken ze en vergeten te leven. Ze hebben er
niets van begrepen. Ze menen nog altijd dat het geluk van een
mens erin bestaat: veel te hebben, weldoorvoed te zijn en lang
te leven. Hoe kan men in een tijd met zoveel wetenschap zo dom
zijn. Verdedig je. Je bent geen machine gemaakt voor een bepaald
doel. Je bent meer dan je functie, meer dan je beroep, je vak,
je werk: Je bent op de eerste plaats 'mens', om te leven, om te
lachen, om lief te hebben, zomaar om een 'goed mens' te zijn.
En dat is het enig belangrijke op deze wereld'.

D.I.O.
AFSCHEID
De personeelsvereniging DIO heeft ter gelegenheid van de jaarvergadering op 25 januari 1980 afscheid moeten nemen van haar
twee zeer toegewijde bestuursleden, de heren J. de Graaf en
M.Dhaenens
Als blijk van waardering heeft het bestuur hen in een informele
sfeer een kadootje aangeboden.
Tijdens de jaarvergadering heeft de voorzitter de beide heren
nog eens in het zonnetje gezet vanwege hun prestaties voor de
vereniging.
Dhr.Dhaenens is negen jaar bestuurslid geweest, waarvan een
korte periode als voorzitter. Hij heeft zich in de beginfase
speciaal ingezet voor de voetbalclub. Voor hem is het een gedwongen ontslag vanwege het feit dat de Stichting Medische
Laboratoria binnenkort het ziekenhuis gaat verlaten en vanaf
die datum niet meer bij onze personeelsvereniging zal zijn aangesloten.
Dhr.de Graaf is vanaf de oprichting van DIO, ruim 11 jaar geleden, penningmeester geweest en liet zich ook bij het organiseren
van aktiviteiten niet onbetuigd. In zijn afscheidswoord klonk
enige bezorgdheid door vanwege het feit dat het de laatste jaren
moeilijker blijkt te zijn om mensen enthousiast te krijgen voor
het vervullen van een bestuursfunktie in DIO. Hij doet een beroep op alle leden meer inzet te tonen voor hun vereniging.
Dat de vereniging de beide heren zeker niet kwijt wil blijktwel
uit hun benoeming tot erelid, waartoe hen een oorkonde werd uitgereikt door de voorzitter.
G.van Geel.

Hoofd-pijn
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DIO VOLLEYBALNEDERLAAGTOURNOOI
Hier volgt nu een alfabetisch codebericht.
2/5/19/20/5 19/16/15/18/20/13/5/15/19/5/14//
8/5/5/6/20 21 4/5/5/12 7/5/14/15/13/5/14 1/1/14 8/5/20
4/9/15 14/5/4/5/18/12/1/1/7/20/15/21/18/14/15/15/9// 4/1/14
22/15/12/7/20 5/18 5/5/14 2/5/12/1/14/7/18/9/10/11 2/5/-18/9/3/8/20// 14/21 1/12/12/5 19/16/5/5/12/4/1/20/21/13/19
2/5/11/5/14/4 26/9/10/14 11/21/14/14/5/14 23/9/10 15/15/11
4/5 4/1/20/21/13 22/15/15/18 4/5 16/18/9/10/19/21/9/20/-18/5/9/11/9/14/7 2/5/11/5/14/4 13/1/11/5/14// 14/15/20/5/5/18
14/21 1/12 13/1/1/18 26/15/22/1/19/20 22/9/5/18 5/14
20/23/9/14/20/9/7 1/16/18/9/12 4V15/14/4/5/18/4/1/7/1/22/15/14/4//
22/9/1 4/5/26/5 23/5/7 14/15/4/9/7 9/11 21 1/12/12/5/14
23/5/5/18 21/9/20 22/15/15/18 5/5/14 7/18/1/14/4/9/15/26/5
1/6/19/12/21/9/20/9/14/7 22/1/14 4/9/20 20/15/21/18/14/15/15/9//
4/5 12/5/9/4/5/18 22/1/14 21/23/20/5/1/13 11/18/9/10/7/20
14/15/7 2/5/18/9/3/8/20 22/15/15/18 16/12/1/1/20/19 5/14
21/21/18 22/1/14 4/5 1/6/19/12/21/9/20/9/14/7// 11/15/13 10/5
19/16/15/18/20/22/18/9/5/14/4/514 7/5/12/21/11 23/5/14/19/5/14
5/14 7/5/14/9/5/20/5/14 22/1/14 5/5/14 7/5/26/5/12/12/9/7/5
1/22/15/14/4 4/9/5 7/5/15/18/7/1/14/9/19/5/5/18/4 26/1/12
23/15/18/4/5/14 4/15/15/18 4/9/15//
10/5 23/5/5/20 4/1/20 4/9/20 7/15/5/4 26/1/12 26/9/10/14//
8/1/18/20/5/12/9/10/11 23/5/12/11/15/13
5/14 20/15/20 26/9/5/14/19//
7/5/18/1/18/4 11/1/13/16
18/15/14/20/7/5/14/1/18/3/8/9/5/6//

Van Agt: "We buigen niet naar links
en we buigen niet naar rechts
we buigen om!
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MOGEN WIJ U VERZOEKEN
Het fotoarchief van de rentgenafdeling bestaat uit 845 meter of
ca. 300.000 fotomappen. Dit is geen geringe hoeveelheid en geleidelijk aan zijn de ziekenhuisgangen mudvol komen te zitten.
Er is dus op de eerste plaats een ruimteprobleem maar aan een
oplossing hiervan is men al geruime tijd druk bezig.
Er is echter nog een ander probleem dat voor de medewerkers van
het rentgenarchief minstens even groot is. Langs verschillende
kanten kan men in het archief komen en na half zes is er daar
g66n personeel meer aanwezig. Op zich is dat geen probleem, als
iedereen zich maar aan de regels zou houden. Maar helaas hebben
veel mensen in dit huffs daar het lak aan. Want regelmatig zijn
wij fotomappen kwijt die gehaald zijn, na de tijd dat wij er
zijn. Toch is het op alle afdelingen en poli's bekend dat er
voor iedere fotomap die het archief uitgaat een uitleenkaartje
ingeleverd moet worden. Overdag houdt men zich daar redelijk
aan. Maar als wij er niet zijn heeft men daar dikwijls het lak
aan. Mappen worden dan door niet-rontgen-personeel vaak zelf
uit het archief gehaald en meegenomen. En wij raden dan later
wel waar ze naar toe zijn. Maar als iemand anders dezelfde map
of mappen ook nodig heeft, zijn ze gewoon kwijt. Wij krijgen dan
de schuld, want wij zijn tenslotte verantwoordelijk voor de
gang van zaken in het archief. Natuurlijk maken wij ook wel eens
fouten, maar voor de gang van zaken na de z.g. sluitingstijd
kunnen wij niet verantwoordelijk zijn. Bovendien weten secretaresse, afdeling of poli van 66n en dezelfde dokter vaak niet
van elkaar dat ze de benodigde fotomap al hebben. De afdeling
komt vandaag een map halen en dan komt de secretaresse er om
vragen. Als wij een uitleenkaartje hebben is er geen vuiltje
aan de lucht, maar nam iemand de map zo maar mee dan is er al
weer een probleem. Om enkele voorbeelden te noemen hoe wij fotomappen kwijt raakten: fotomappen worden met een patient meegegeven, sons met buitenmap en al opgestuurd naar elders; liggen
wel eens bij iemand (erg lang) thuis omdat ze interessant zijn,
enz.
Als wij zelf hebben uitgeleend of opgestuurd is het hele verloop
te volgen.
Wij begrijpen dat de wensen van de doktoren en vooral het belang
van de patient het noodzakelijk maakt dat men dag en nacht over
de foto's kan beschikken. Als iemand ze dan op een ongewoon

Denkt U ook wel eens lets geks?
Dan bent U normaal!
41

tijdstip zelf uit het archief haalt, verlangen wij wel dat er
een ingevuld uitleenkaartje of minstens berichtje voor ons achter blijft. Deze uitleenkaartjes kunt u, evenals zovele andere
artikelen, bestellen in het magazijn of bij ons meenemen (model
467).
Is er iets niet duidelijk vraag het dan a.u.b. maar ga niet zelf
zitten rommelen. Onze problemen -door iemands nalatigheidworden op een later tijdstip zeker ook uw problemen. Voorkomen
is nog altijd beter dan genezen. Belangrijk is ook dat u nieuwe
mensen juiste en goede instructies geeft. Mogen wij u dus verzoeken hieraan mee te werken. Bij voorbaat dank.
Kees Schrauwen,
Beheerder rontgenarchief.

INTERNE VAKATUREVOORZIENING
Als er ergens op een afdeling in ons ziekenhuis een vakature
ontstaat, wordt voor deze vakature (00K) ALTIJD INTERN GEADVERTEERD via de op twee plaatsen opgehangen publikatie-borden.
Deze borden hangen bij het PERSONEELSRESTAURANT en DE LOUNGE.
Wij zijn er ons van bewust dat deze publikatieborden, door hun
niet-centrale plaatsing in het ziekenhuis, hun doel vaak voorbij
schieten.
Zo komen mededelingen, advertenties e.d. niet op de bestemde
plaatsen.
Onze vraag is nu: kunt u ons enkele plaatsen aangeven waar
deze publikatieborden w61 centraler hangen en door iedereen gelezen kunnen worden?
Hopelijk kunnen we dan over niet al te lange tijd diverse van
deze publikatieborden in ons ziekenhuis aantreffen.
Wilt U s.v.p. uw reakties zo snel mogelijk doorspelen naar de
afdeling Personeelszaken.

Joop wil die specialisten in loondienst.
Hij han beter maar gezond blijuen.
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STICHTING IGNATIUSZIEKENHUIS
BREDA
2 januari 1980.
Aan: de leden van de medische staf
alle medewerkenden

L.S.,
Door de toename van bouwkundige werkzaamheden als gevolg o.a.
van de start van de interimbouw vindt per 1 januari 1980 onderstaande reorganisatie van de bouwkundige dienst plaats.
De heer J.Roelands, tekenaar bij de bouwkundige dienst, zal met
ingang van bovengenoemde datum als assistent bouwkundig opzichter worden toegevoegd aan de heer Doggen.
De heer Roelands zal hierbij o.a. belast worden met het dagelijks toezicht op het bouwkundig en tuinonderhoud van het
ziekenhuis.
Hij is bereikbaar telefonisch op toestel 2465 of op zoemernummer 1179.
De heer Doggen is, zonodig, bereikbaar op telefoonnumer 2469.
Wij wensen de heer Roelands veel succes in zijn nieuwe functie
toe.
De directie.

Advertentie
Ik ben Corrie van de Berg, stagiaire op afdeling 22.
Ik woon in Klundert.
Met wie mag ik op maandag en dinsdag meerijden?
Mijn werktijden zijn: 08.00 uur tot 17.00 uur.
Bel s.v.p. toestel 2303.

Toppunt van overmoed:
het belastingbiljet met een baleen invullen.
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PERSONEELSVERENIGING D.I.O.
RESULTATEN 1979

Voetb al

Begroot
1979

Resultaat
1979

Begroot
1980

f

f

f

1.570,--

1.844,66

1.400,--

Volleybal

600,--

390,--

650,--

Fotoclub

550,--

604,--

950,--

Zwemmen

300,--

215,90

100,--

Zeskamp

---,--

585,18

2.250,--

Fietsenrally-barbecue

3.900,--

3.033,40

3.800,--

Karnaval

5.000,--

6.033,32

4.000,--

11/11-bal

2.700,--

1.080,43

1.200,--

800,--

826,66

900,--

1.750,--

1.181,20

1.900,--

200,--

272,60

250,--

Rikken
St.Nikolaas
Huishoudbeurs
IJspret
Jubilea, zieken enz.

46,90
2.350,--

3.332,95

--,--

200,--

Jaarverg./vergaderkosten

500,--

605,40

250,--

Onkosten

600,--

1.058,59

700,--

382,09

,--

f 21.693,28

f 23.350,--

Gift

Overschot

f 23.070,--

3.000,--

Aan eigen bijdragen voor diverse aktiviteiten in 1979 werden
nog f 21.131,05 ontvangen, waartegenover evenzoveel kosten
stonden.
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Begroot
1979

Resultaat
1979

Begroot
1980

Kontributie SIZ

f 13.000,--

f 15.858,50

f 17.500,--

Kontributie SML

1.500,--

1.440,--

480,--

Subsidie SIZ

3.200,--

3.200,--

4.190,--

Subsidie SML

320,--

Bingo

650,--

Rente
Barbecue-verhuur
Kontributieverhoging 1979

80,-654,06

700,--

15,72

---,--

525,--

400,--

4.400,--

f 23.070,-- f 21.693,28 f 23.350,--
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i
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X

III

OPLOSSING:

III IV V VI VII VII VIII IX X XI XII XIII
Oplossing voor

Prijs:

28 februari sturen naar:

N.B.
Om een prijs to kunnen winnen, moet u de
Prijswinaar van de vorige puzzel:

afdeling Personeelszaken
een kadobon ter waarde van fl. 25,--

volledige oplossing insturen.
Marie-Jose de Bakker.

De Inspecteur van Belastingen is de enige,
die legaal een aanslag pleegt.
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Horizontaal:
1.
8.
10.
12.
20.
24.
29.
31
36.
40.
44.

Vertikaal:

carnavalscostuum
groente
pers. die verhuist naar een ander
continent
niet parkeren (afk.)
onderdeel v.e. oven
snoepje
muzieknoot
vetbult
naam
vernieuwen
soort accu
voegwoord
soort agenda
school voor lager techn. onderwijs
muzieknoot
technisch ingenieur (afk.)
biermerk
denkbeeldige lijn om aarde
nauw
en andere (afk.)
voegwoord
gedeelte van een pond
dansmeisje

9.
11.
13.

21.
30.
32.
35.
37.

soort paddestoel (meerv.)
nogmaals
nieuwe maan (afk.)
ja (Ital.)
protest gemeenschap (afk.)
benzinemerk
plantenhuis
behorend tot de direktie
dier
Nederland (afk.)
sterk
meertje
bandiet
soort speelgoed
bank
batterij
ruw metaal
bloot
droogpers
stukje van rots
opleiding gezondheidszorg
meisjesnaam
landbouwwerktuig
Europese gemeenschap (afk.)

Oplossing intelligentietest !
12 uur, dat staat er toch.
natuurlijk.
hoe kan dat nou? Om deze situatie to creeren moet toch
eerst de man, om wie alles draait, dood zijn; dus onmogelijk.
wit, omdat men alleen op de noordpool langs alle kanten
naar het zuiden kan kijken, dus de beer is een ijsbeer.
natuurlijk niet, hoe kan iemand die nog leeft begraven zijn?
Vondel.
16 dagen. 15 dagen a 1 meter en een dag a 5 meter. Want op
die laatste dag volgt Been nacht meer, waar zij anders
4 meter gedaald was.
Het gaat hierbij om een vrouwelijke dokter.
9. natuurlijk niet, hoe kan iemand die dood is nog pensioen
ontvangen.
Binnenkort gaat alles weer groeien en bloeien.
47

Eerst een lucifer.
51, logisch.
Hoe kan dat nou dat mensen 46 voor Christus al wisten dat
hij geboren zal worden.
9 stuks, dat staat er toch.
de moeder.
70, denk eens aan de lagere school; sons vergeten?
de veren.
Mozes bezat helemaal geen ark, het was Noach.
18. 508 dagen, niet to geloven, toch waar, kijk eens hoe boeken
in een boekenkast staan.

DE WAARDERING:

DE PUNTEN:
vraag:
tt
tt
It
tt
tt

It

11
It
It
tt
tt

tt

Totaal:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

1
1
2
2
1
1
2
2
1
1
2
2
1
1
1
1
1
3

punt
punt
punten
punten
punt
punt
punten
punten
punt
punt
punten
punten
punt
punt
punt
punt
punt
punten

0
6
10
15
20
24

-

5
9
14
19
23
26

:
:
:
:
:
:
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(p.s. slecht resultaat? Til er
maar niet zo zwaar aan. U moet dit
meer zien als een geslaagd grapje)

26 punten

Als het defile toch niet doorgaat,
kunnen we wel een protestmars organiseren.
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