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WIE HAD DAT GEDACHT VAN NEDERLAND?

Nog maar kort geleden las ik ergens, ik zou verdomd niet meer weten waar, dat er
nog maar zo weinig mensen vrolijk door het leven stappen. Er stond zoiets als:
"Als je in de stad loopt en je ziet drie lachende gezichten, dan heb je al een hele
goeie dag".
Toen ik dat las, dacht ik bij mezelf: "Het is waar, wat die vent schrijft!"
Als je een hoop mensen bij elkaar ziet, zijn er altijd maar een paar vrolijke gezichten bij. Ga er maar eens opletten en je zult het zelf zien.
Nou is er misschien ook weinig meer om vrolijk van te worden, maar toch.
Als we nou met z'n alleen een begrafenis-gezicht opzetten, dan valt er ook niks
lolligs meer te beleven.
Maar wat gebeurt er: ik krijg een brief van mijn zwager uit Israël. Hij is in Argentinië geboren, maar op jeugdige leeftijd met z'n ouders naar het Beloofde Land
gegaan. Heeft daar gestudeerd en in het leger gezeten, de laatste oorlog meegevochten en de overwinning gevierd. Hij kent Israël wel zo'n beetje.
Nou heeft hij een paar jaar in Nederland gewoond en gewerkt. Dat was wel even
aanpakken geblazen voor die knul. Met Spaans en Hebreeuws kom je niet zo heel
ver en Engels is ook niet voor iedereen toegankelijk. Maar het geduld van mijn zus
en de beweeglijkheid van zijn handen hebben wonderen gedaan. Gesteund door de
hulpvaardige Nederlanders kon hij zich redden met "choetentag" en "ampetenaar:'
Behalve het gure klimaat vond hij Nederland een heel aardig land, maar er ging
toch maar niets boven Israël.
En nou is hij bijna een jaar terug in Israël en dan komt er zo'n brief!
Hij heeft plannen om voorgoed naar dit koude landje te komen. En waarom?
Omdat de mensen in Nederland zo vriendelijk zijn, veel minder egoïstisch en omdat alle mensen hier veel vrolijker zijn. Moet je nagaan!
Nu ziet hij opeens hoe onvriendelijk zijn vertrouwde omgeving eigenlijk is.
Hij vindt zijn eigen landgenoten zelfs onbeschofte lui, die zich handhaven door
een ander met hun ellebogen weg te drukken.
Kun je nagaan! Ik zal de laatste zijn om te beweren, dat hier overal lolbroeken
rondlopen.
Maar het viel mijn zwager in Nederland op, dat er nog zoveel mensen op straat
met vrolijke gezichten rondliepen.
Het is maar, wat je gewend bent.
HV.

en als die mannen eens niets mankeren kunnen
ze mooi die fiets repareren.
(zie singel nr. 3 blz. 46)
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DIO VOLLEYBALNEDERLAAGTOURN001 (13)

Ondanks de spanning die we van de Klokkenberg hadden verwacht is
dit er niet van gekomen. De verwachting een zeer sterk team tegenover ons aan te treffen is niet bewaarheid.
Men had namelijk niet hun sterkste formatie op laten draven maar
meer een echt recreatief volleybalteam waarbij de nodige ontspanning weer goed tot zijn recht kwam. Omdat de Klokkenberg de gezelligheid hoger liet aanslaan dan de wedstrijd werd in de eerste
set vrij vlot naar een 10 - 0 voorsprong uitgelopen. Waarop DIO
zich afvroeg of er wel een tegenstander in de zaal was. Maar bij
ze tussenstand werd de Klokkenberg toch nog even aktief, men
begon heel voorzichtig terug te komen tot 10 - 5.
Verwacht werd dat men nog meer punten zou gaan verzamelen maar
verder dan vijf kwam men niet waardoor DIO later de setstand
met 15 - 10 in het voordeel van DIO afsloot. De tweede set gaf
weer eenzelfde beeld: een zeer ontspannen spelend Klokkenberg
waarbij de nuchtere opmerking werd gemaakt "Het gaat goed, bij
jullie"? De gezelligheid zat er bij de Klokkenberg dus duidelijk
in. Ook deze set werd een eenvoudige overwinning voor DIO met als
eindstand 15 - 6. Doordat wij deze avond ook nog een gastspeler
hadden in de persoon van Basje van de O.K. werd het spel door
zijn inbreng toch ook bij ons wat meer bëinvloed. Basje stond
bijzonder goed zijn opslagen af te werken als een getraind speler slaagde hij er regelmatig in om bovenarms punten te scoren.
Bas bedankt voor je komst daar we anders weer met vier of vijf
spelers waren geweest misschien: Niet alleen de komst van de tegenstander in welke sterkte ze aantreden maar ook de opkomst van
Diomensen is elke week weer spannend of we een zestal bij elkaar
krijgen. De derde en laatste set begon de Klokkenberg goed, maar
toen DIO de opslag weer overnam werd de stand weer gelijk, het
ging vrij goed tegen elkaar op maar DIO stond in deze partij geen
rlies punten af en maakte bij een stand van 15 - 10 een einde
aan de verwachting dat de eer nog naar de Klokkenberg zou gaan.
Na de wedstrijd won de Klokkenberg toch nog twee van de drie
vriendschappelijke wedstrijden, omdat men toch te laat in hun
spel was gekomen.
De volgende wedstrijd zal gaan tegen Stichting 't Hooghuis, kan
deze dan misschien de eindstand nog beinvloeden: In afwachting
wens ik beide teams weer een gezellige avond volleybal toe.
Gerard Kamp, ratgenarchief.

Wist U wat SIZ werkelijk betekent, nee?
SUPER INTELLIGENT ZIEKENHUISPERSONEEL!!!
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JAAROVERZICHT FLATRAAD
van maart 1979 t/m maart 1980
Leden flatraad:

Marjan van Dongen
Maria Geuns
Diane Hofman
Jeanne van Meel
Brigitte van de Nieuwenhof
Ruud Renner
Jolinde Strijtveen
Esther Verstrepen

Het jaar 1979 ligt achter ons en aan het begin van het volgende jaar willen wij ■,
tellen, wat de flatraad het afgelopen jaar gedaan en bereikt heeft.
Hieronder een beknopt overzicht:
* In juni hebben we een platenverkoop gehouden, die fl. 45,-- heeft opgebracht
en hiervoor hebben we cassette-bandjes gekocht voor in de huiskamer.
• We hebben in augustus een informatrice gekregen, die informatie over aktiviteiten op sportief en kreatief gebied geeft.
Dit is Brigitte v.d. Nieuwenhof.
* In september is er een idee geopperd om een volleybalveld aan te leggen achter
de flat op het grasveld. Hier wordt op het moment druk aan gewerkt.
De heer Nederveen is in december met stalen van gordijnstoffen geweest voor
de leerlingenflat. Wij hebben mede met de heer Nederveen hieruit een keuze gemaakt. Deze gordijnen zullen in de loop van 1980 in de leerlingenflat komen te
hangen.
In december hebben wij ons voorgesteld aan de groep "Lid". De opkomst was
bijzonder slecht; er waren maar 4 personen. Maar de belangstelling was zodanig
dat 3 van deze personen zich aangemeld hebben als lid van de flatraad.
30 Januari hadden wij een kaasavond gepland, maar omdat er weinig animo was
kon deze niet doorgaan. Jammer!
• In de tweede helft van 1980 krijgen we een telefooncap bij in de hal van de
leerlingenflat, wat het extern bellen vergemakkelijkt.
Met dit kort verslag hopen wij U van dienst te zijn geweest.
De flatraad hoopt ook het komende jaar weer klaar te staan voor de bewoners
de personeelsflat.
De flatraad,
M. van Dongen,
(kontaktpersoon).

Mensen, het is beter om de TV meer als een hond te behandelen
meer uitlaten dus.
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GESLAAGDEN diploma ziekenverpleging-A in februari 1980
ATROPOS

Ada Kloosterman
Jopie Anssems
John Berben
Lia van Kuijck
Rian van Thoor
Adrienne Funke
Gerda Scheffer
Anke de Pater

1-3-'80
pool
02
22
02
07
O.K.
22
22

1-3-'80
Leon Schelfhout
Maud Blondeel
Karin Damen
Pieter Peeters
Ingeborg Kerssemakers
Carla Stevens
Ton van Vlimmeren
Jenny den Ridder

1-3-'80
Adje Delhey
Anita Kranenburg
José Peeters
Arga Boom
Chrisley de Coninck
Ans Jaspers
Anita van de Berg
Anton Schalk
Ries Teurlings

21
07
ontslag
21
16/17
02
ontslag
16/17
18

14
pool
18
16/17
ontslag
10
10

1-3-'80
Nico Heuts
Henriëtte Temmerman
Alja van Pelt-Luiken
Joske van de Made
Marian Graumans
José Verhoeven

Milt. Dienst
21
16/17
21
10
ontslag

Van harte proficiat met het behaalde resultaat.
Op 2 april GESLAAGD voor het examen "Rijvaardigheid": ALI!!!
Gefeliciteerd met dit doorzettingsvermogen!

Parkeer-stikkers
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DIO VOLLEYBALNEDERLAAGTOURNOOI (14)

Dat de einduitslag pas bekend zal zijn na het laatste fluitsignaal bleek donderdagavond 13 maart, toen trad namelijk de
Stichting 't Hooghuis aan tegen Dio.
Deze ploeg, die ook als zeer sterk werd aangemerkt, heeft haar
reputatie dan ook volledig bewaarheid.
Nu ik deze ploeg in aktie heb gezien verwondert me dit helemaal
niet meer, want dit team heeft namelijk de finale-wedstrijd gespeeld in het toch zeer sterk bezette Klokkenbergtournooi tegen
hun rivaal in dit Nederlaagtournooi van het Diaconessenhuis.
Waar toen het Hooghuis zijn meerdere in het Diaconessenhuis
moest erkennen. Dit team, dat nu nog niet op volledige sterkte,
tegen een nog steeds door blessures verzwakt Dio aantrad, liep
in de eerste set vrij vlot naar een ruime voorsprong. Pas bij
een 10-0 stand lukte het Dio om een punt tegen te scoren, waardoor de wedstrijd toch nog een ander aanzicht ging krijgen doordat er nu langzaam maar wel moeizaam enkele punten bij werden
gemaakt. Daardoor werd de uitslag van de eerste set afgesloten
met een 15-9 stand in het voordeel van 't Hooghuis.
De tweede set ging in het begin goed tegen elkaar op; bij tussenstanden van 3-3 en 5-5 kon Dio toch nog goed volgen, waardoor het wel erg stil werd in de zaal door de spanning die er
toch hing rond het Dio-team, aangezien de publieke belangstelling van de Ignatianen het nu ook weer af liet weten. Er was
weinig steun voor Dio aanwezig.
De tweede set werd uiteindelijk toch ook weer een overwinning
voor 't Hooghuis met de stand van 15-8.
Zou Dio er dan nog iets aan kunnen doen in de laatste set tegen
dit zeer sterk en toch niet voluit spelend team van 't Hooghuis?
Het lukte jammer genoeg niet meer want 't Hooghuis won ook deze
derde set en met grote overmacht met de stand van 15-5 gooide
men de glazen van het Diaconessenhuis in.
Door deze uitslag mag 't Hooghuis zich nu lijstaanvoerder noemen door een 3-0 overwinning.
Maar de laatste wedstrijd is nog niet gespeeld, er is dus nog
altijd van alles mogelijk. Ik heb het zelf meegemaakt: tot drie
minuten voor het einde kampioen zijn, waarna toen een 1-0 voorsprong nog werd omgebogen in een 2-1 achterstand waarbij men je
zeer duidelijk op het feit drukt, dat de wedstrijd pas na het
laatste fluitsignaal is beslist.

Als de welvaart ten top stijgt,
beginnen verstandige mensen te bezuinigen
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De volgende wedstrijd tegen de recreatieve volleybalploeg De
Koppelstok, waarachter het G.A.K. schuilgaat, is voor ons ook
nog een onbekende ploeg, deze kan misschien ook nog voor een
verrassing zorgen.
Deze wedstrijd is donderdagavond 27 maart.
Een sportieve en plezierige wedstrijd toegewenst door:
Gerard Kamp
Röntgenarchief

Vaste data voor Europese Voetbaltournooien in 1980

5 maart
19 maart
9 april
23 april
26/27 april
7 mei
10/11 mei
14 mei
21 mei
28 mei
17 september
1 oktober
11/12 oktober
22 oktober
5 november
26 november
10 december

kwartfinale Europa-cups I en II en UEFA-cup
kwartfinale Europa-cups I en II en UEFA-cup
halve finale Europa-cups I en II en UEFA-cup
halve finale Europa-cups I en II en UEFA-cup
internationale wedstrijden
finale UEFA-cup
internationale wedstrijden
finale Europa-cup II
finale UEFA-cup
finale Europa-cup I
eerste ronde Europa-cups I en II en UEFA-cup
eerste ronde Europa-cups I en II en UEFA-cup
internationale wedstrijden
tweede ronde Europa-cups I en II en UEFA-cup
tweede ronde Europa-cups I en II en UEFA-cup
derde ronde UEFA-cup
derde ronde UEFA-cup

—ergenomen uit : 'kort nieuws'
nederlands christelijk werkgeversverbond

Goedemorgen dokter. eh

hoe is uw naam?

7

BESCHERMVROUWE: H. M. DE KONINGIN

STICHTING UNIE VAN VRIJWILLIGERS

De dames van U.V.V. aan het woord.
Wij vonden het fijn, dat wij iets over de U.V.V. in de Singel mochten schrijven.
In het lgnatiusziekenhuis zijn wij met 50 medewerkersters bezig te helpen, herkenbaar aan onze lichtblauwe schorten met insigne, zoals hierboven afgebeeld.
Vroeger was de betekenis van de drie pijlen het volgende: met je hoofd-hart-en
handen bezig zijn; maar nu wil men er ook de betekenis aangeven van:
alle pijlen gebruiken, die in het bezit zijn.
Er wordt in Uw ziekenhuis aan verschillende projecten gewerkt, het zijn deze:
A. Bloemen- en fruitdienst
Dit gebeurt op maandag, woensdag en vrijdag; en wel op de afd. 01, 07, 21, 22.
B. Rijdend winkeltje
Dit winkeltje bezoekt practisch alle patienten 1 x per week. De patient kan dan
kopen van postzegel tot aftershave.
C. Gastvrouwen bij de opname
Zij begeleidende patient en eventuele familieleden naar de afdeling.
D. Ziekenbezoeksters van U.V.V.-medewerksters
Wanneer deze mensen in het ziekenhuis liggen of lange tijd thuis ziek zijn.
U heeft nu een klein beeld van wat onze projecten in dit ziekenhuis zijn. Verder
zal ik U nog iets vertellen over onze stichting. Het doel hiervan is: Het bevorderen
en verlenen van maatschappelijke hulp door vrijwilligers, met menselijk contact en
continuiteit in het werk als voornaamste kenteken. Citaat: Raad en Daad januari
1980. Bestuurlijk kunnen wij een landelijk bestuur met onderafdelingen.
Ook Breda is er een.
Mevr.E.Barten-Batenburg is hiervan de voorzitster. Zij wordt door 6 medebestuursleden geholpen. Deze dames komen uit verschillende instellingen.
Van het Ignatiusziekenhuis is Mevr. J.v.Zoggel afgevaardigd. Verder vindt U in het
ziekenhuis, 2 projectieleidsters, namelijk Mevr. A.Oomen en Mevr. E.Melaer. Zij
leggen de verbinding tussen ziekenhuisdirektie, verpleegkundigen en U.V.V.-dames.
Zij worden hierin geholpen door 3 teamleidsters voor bloemen en fruit, dit zijn
Mevr. B.Suykerbuyk, Mevr. J.Bomhof, Mevr. Seelen en voor de opname
Mevr. J.Bomhof Deze dames plannen de overige medewerksters voor hun projecten op de desbetreffende dagen.
Wij hopen met ons allen nog lang plezierig in het ziekenhuis te kunnen werken.
Mevr. E.Melaer-Vossen

Singelblauw past bij jou !
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LIJST VAN MEDEWERKENDEN UVV IGNATIUS ZIEKENHUIS
BLOEMEN- EN FRUITDIENST
Maandagmorgen - teamleidster Mevr. B.Suykerbuyk
Naam

Adres

Plaats

Mevr. B.Suykerbuyk
Mevr.J.v.Gurp
Mevr. P. Verheyen
Mevr.M.VVolters
Mevr. H.Tan ke
Mevr.v.Bergen
Mevr. Kroes
evr.v.Vliet
Mevr. A. Dieben
Mevr. Reints
Mevr.Vinken
Mevr.Zwegers
Reserve:
Mej.Jansen
Mevr.J.Oomen

Zeisstraat 48
Wolvenring 17
Brabantplein 40a
Mathensessestraat 69a
Lange Bedde 43
Spechtstraat 13
Hooghout 78
Vlaanderenstraat 19
Boschovenseweg 48
Laarzemakerstraat 13
Berkelaar 10
Dahliastraat 14a

4818 EG Breda
135236
4817 GC Breda
143060
4817 LS
Breda
138646
4834 EA Breda
655402
4834 AM Breda
652965
4815 AS Breda
878797
4817 ED Breda
131798
4871 AL E.-Leur (01608) 14830
5111 XJ B.Nassau(04257) 9231
4813 LS Breda
136216
4847 CT Teteringen
812254
4818 HJ Breda
148320

Lange Vore 9
Robijnstraat 17b

4854 CH Bavel
4817 JE Breda

Tel. nummer

(01613) 1563
142592

Woensdagmorgen - teamleidster Mevr.R.v.Hoof
Mevr. R.v. Hoof
Mevr.H.Mertens
Mevr.M.v.Delft
Mevr.J.v. Rooyen
Mevr.Y.Detrie
Mevr.A. Hermans
Mevr.A.v.Bueren
Mevr.Schrover
Mevr.v.Achterberg
Mevr.Veeke
Mevr.den Ouden
Mevr.Dingemans
"nevr.M.v.d.Sande
3vr. L.v.d. Hey kant
Mevr.J.v.Zoggel
Mevr.M.Broere
Reserve:
Mej.Jansen
Mevr.J.Oomen

Bremhorst 1
Grote Spie 32
Sterrebos 46
Ginnekenstraat 46
Assemburgstraat 12
Piet Heinlaan 32
Bergschot 460
Sterrebos 56
Ampèreweg 1
Lorentzstraat 2
Sandenburgstraat 167
Nwe.Dieststraat 94
Sterrebos 210
Bijvang 6
Frisostraat 31
Wilhelminasingel 39

4847 CK Teteringen
812101
4819 CX Breda
130885
4817 SH Breda
812780
4811 JJ Breda
132865
4834 KP Breda
651326
4819 AJ Breda
144012
4817 PJ Breda
877333
4817 SH Breda
710542
4816 CC Breda
870656
4834 EX Breda
655098
4834 KD Breda
650272
4811 VT Breda
130141
4817 SM Breda
812920
4817 DC Breda
145401
4765 BS Zevenb.h. (01685) 339
4817 JX Breda
147738

Lange Vore 9
Robijnstraat 17b

4854 CH Bavel
4817 JE Breda

(01613) 1563
142592

Bij PZ zien ze ze vliegen.
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Vrijdagmorgen - teamleidster Mevr.M.Seelen

Mevr. M.Seelen
Mevr.C.Buys
Mevr.A.Emmerik
Mevr.W.Adriaansens
Mevr.M.Wolters
Mevr. N. Nieuwenbroek
Mevr. C. Braam
Mevr. A. Lieshout
Mevr.Verhoeven
Mevr. M.v.d.Sande
Mevr.M.Melker
.
Mej.M.Jansen
Mevr.M.Dingemans
Mevr.v.Bruggen
Mevr. Matthissen
Zr.Elisabeth
Reserve:
Mevr.J.Oomen

Mgr.v.Hooydonkstr. 7
Sterrebos 128
Ignatiusstraat 235
Mgr.v.Hooydonkstr. 12
Mathenessestraat 69a
Baliëndijk 164
Hillenraadstraat 8
Wilderen 343a
Bijvang 22
Sterrebos 210
Amerongenstraat 2/29
Lange Vore 9
Nwe. Dieststraat 94
Vroente 23
Val kenslaan 25
Mgr.Hopmanstraat 2

4817 J R Breda
146226
4817 SJ Breda
811805
4817 KK Breda
131729
4817 JR Breda
143636
655402
4834 EA Breda
874207
4816 GJ Breda
4834 JE Breda
653981
812660
4817 VE Breda
136648
4817 DD Breda
812920
4817 SM Breda
614046
4834 RB Breda
(01613) 1563
4854 CH Bavel
1301e
4811 VT Breda
(01607) 44(.—
4841 CT P.beek
870477
4847 TH Teteringen
131250
4817 JS Breda

Robijnstraat 17b

4817 JE Breda

142592

Meent 149
Liesbosstraat 41

4817 NS Breda
4813 BC Breda

811636
144282

Bergschot 45
Bisonstraat 12

4817 PA Breda
4817 LJ Breda

873113
148597

Beverweg 62
Hooghout 78

4817 LN Breda
4817 ED Breda

143894
131798

Bisschopshoeve 44
Copernicusstraat 22

4817 PV Breda
4816 CB Breda

872669
872193

Bremhorst 1

4847 CK Teteringen

8121Ui

Vossenberg 1
Wilhelminasingel 39
Bergschot 460
Robijnstraat 17b

4847 AT Teteringen
4817 JX Breda
4817 PJ Breda
4817 JE Breda

812497
147738
877333
142592

Opnamedienst - teamleidster Mevr. J. Bomhof
Maandagmorgen:

Mevr.G.Klinkhamer
Mevr. A. Beekers
Dinsdagmorgen:

Mevr.J.Bomhof
Mevr.E.Melaer
.
Woensdagmorgen:

Mevr.C.v.d.Wijngaard
Mevr.A.Kroes
Donderdagmorgen:

Mevr. M. Baarends
Mevr.K.v.d.Linden
Vrijdagmorgen:

Mevr.v. Hoof
Reserves:

Mevr.C.Wit
Mevr.M.Broere
Mevr.J.v.Bueren
Mevr.J.Oomen

Het is grijs en wijs en heeft één pet op.
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Rijdend winkeltje - teamleidster Mevr.J.Oomen
Mevr.J.Oomen
Mevr.G.Klinkhamer
Mevr.C.Wit
Mevr.A.Dieben
Reserve:
Mevr.A. Lieshout

Robijnstraat 17b
Meent 149
Vossenberg 1
Boschovenseweg 48

142592
4817 JE Breda
811636
4817 NS Breda
812497
4847 AT Teteringen
5111 EX B.Nassau (04257) 9231

Wilderen 343a

4817 VE Breda

812660

Liesbosstraat 41

4813 BC Breda

144282

Bisonstraat 12
Robijnstraat 17b

4817 LJ Breda
4817 JE Breda

148597
142592

Ziekenbezoekster - UVV medewerksters
Mevr.A.Beekers
Projektieleidsters
Mevr.E.Melaer
.
levr.J.Oomen

Afgevaardigde bestuur afdeling Breda van het Ignatiusziekenhuis
Mevr.J.v.Zoggel

Frisostraat 31

4765 BS Zevenb.h. (01685) 339

LIJST VAN MEDEWERKENDEN UVV IGNATIUS ZIEKENHUIS maart 1980
Naam

adres

woonplaats

Mevr.M.v.Achterberg Ampereweg 1
Mevr.W.Adriaansens Mgr.v.Hooydonkstr.12
Mevr.A.Baarends
Bisschopshoeve 44
Mevr.A.Beekers
Liesbosstraat 41
Mevr.van Bergen
Spechtstraat 13
Mevr.J.Bomhof
Bergschot 45
Mevr. C. Braam
Hillenraadstraat 8
Mevr. M. Broere
Wilhelminasingel 39
Mevr.van Bruggen
Vroente 23
Mevr.J.Bueren
Bergschot 460
Mevr. C. Buys
Sterrebos 128
Mevr.M.van Delft
Sterrebos 46
Mevr.Y. Detrie
Assumburgstraat 12
Mevr.A.Dieben
Boschovenseweg 48
^levr.M.Dingemans
Nw.Dieststraat 94
Jlevr.Th.van Emmerik Ignatiusstraat 235
Mevr.C.de Goede
Hobokenstraat 62
Mevr.J.van Gurp
Wolvenring 17
Mevr. L.v.d.Heykant
Bijvang 6
Mevr.A.Hermans
Piet Heynlaan 32
Mevr. R.van Hoof
Bremhorst 1
Mej.M.Jansen
Lange Vore 9
Mevr.G.Klinkhamer
Meent 149

tel.nummer

4816 CC Breda
870656
4817 J R Breda
143636
4817 PV Breda
872669
4813 BC Breda
144282
4815 AS Breda
878797
4817 PA Breda
871313
4834 JE Breda
653981
4817 JX Breda
147738
4841 CT P.beek
(01607) 4463
4817 PJ Breda
877333
4817 SJ Breda
811805
4817 SH Breda
812780
4834 KP Breda
651326
5111 XJ B.Nassau (04257) 9231
4811 VT Breda
130141
4817 KK Breda
131729
4826 EK Breda
871690
4817 GC Breda
143060
4817 DC Breda
145401
4819 AJ Breda
144012
4847 CK Teteringen
812101
4854 CH Bavel
(01613) 1563
4817 NS Breda
811636

Roken, HADje gedacht.
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Mevr.A.Kroes
Hooghout 78
Mevr. A. Lieshout
Wilderen 343a
Mevr.K.v.d.Linden
Copernicusstraat 22
Mevr.Matthissen
Val kenstraat 25
Mevr.E.Melaer
Bisonstraat 12
Mevr. M. Mel ker
Amerongenstraat 2/29
Mevr.H.Mertens
Grote Spie 32
Mevr.N.v.Nieuwenbroek Baliëndijk 164
Mevr.J.Oomen
Robijnstraat 17b
Mevr.den Ouden
Sandenburgstraat 167
Mevr.S.Reints
Laarzenmakerstraat 13
Mevr.J.van Rooyen
Ginnekenstraat 46
Mevr.M.v.d.Sande
Sterrebos 210
Mevr.Schrover
Sterrebos 56
Mevr.M.Seelen
Mgr.v.Hooydonkstr. 7
Mevr.B.Suykerbuyk
Zeisstraat 48
Mevr. H.Tanke
Lange Bedde 43
Mevr.Veeke
Lorentzstraat 100
Mevr.P.Verheyen
Brabantplein 40a
Mevr.Verhoeven
Bijvang 22
Mevr.Vinken
Berkenlaar 10
Mevr.C.van Vliet
Vlaanderenstraat 19
Mevr.C.Wit
Vossenberg 1
Mevr.M.Wolters
Mathenessestraat 69a
Mevr.C.v.d.Wijngaard Beverweg 62
Mevr.J.van Zoggel
Frisostraat 31
Mgr.Hopmanstraat 2
Zr.Elisabeth

4817 ED Breda
131798
4817 VE Breda
812660
4816 CB Breda
872193
4847 TH Teteringen
870477
4817 LJ Breda
148597
4834 RB Breda
614046
130885
4819 CX Breda
4816 GJ Breda
874207
4817 JE Breda
142592
4834 KD Breda
650272
136216
4813 LS Breda
132865
4811 JJ Breda
812920
4817 SM Breda
710542
4817 SH Breda
1462
4817 JR Breda
13523b
4818 EG Breda
652965
4834 AM Breda
655098
4834 XC Breda
138646
4817 LS Breda
136648
4817 DD Breda
812254
4847 CT Breda
4871 Etten-Leur (01608) 14830
812497
4847 AT Teteringen
655402
4834 EA Breda
143894
4817 LN Breda
4765 BS Zevenb.h. (01685) 339
131250
4817 JS Breda

KLEDINGSREGELING
Eindelijk weer eens nieuws van deze 11/2 jaar geleden van stapel gelopen zaak.
Na veel ge-heen-en-weer tussen D I RA, Directie, Kledingscommissie, infectiecommissie en OR, zijn we nu dan zover dat de Directie Dhr.P.Strker bereid heeft ge
vonden om het werk af te maken.
Wij hopen dat Dhr.Strker de regeling binnen niet al te lange termijn eens op poten
kan zetten.
Heer Strëter succes!
Tot de volgende maand,
Peter Beenakkers.

In de keuken hoeft men niet bang te zijn voor bederf.
het is er houd genoeg!!!
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DE TWEEDE KEER

Dit is voor mij de eerste keer, dat ik een stukje schrijf voor de Singel.
Zo begon mijn kollega Anne-Marie Vorstenbosch haar stukje in de vorige Singel.
Zo'n eerste keer stel je je voor en ik wil mij graag bij haar aansluiten.
Na mijn A-opleiding in Rotterdam, kinderaantekeningen en docentenopleiding in
het S.I.Z. kwam ik (Lucretia Hooimeyer) in december 1975 hier werken.
fit "hier" houdt in: bij afdeling opleidingen. Ik ben daar groepsdocente van de
,roep Ighobanda II, daarnaast geef ik enkele uren les kinderverpleegkunde op de
Borg en een aantal leerlingen, die op de Borg lessen volgen kunnen een beroep op
mij doen.
Boven dit artikel staat "de tweede keer" en dat wil ik even uitleggen. Het was
voor mij de tweede keer dat ik groepsdocente was van een groep leerlingen die ik
zag komen en gaan (februari 1980 - Atropos).
Straks, in augustus zal het de derde keer, tevens de laatste zijn.
Dan zullen alle 220 leerlingen hun theorie volgen op de Borg.
Velen zullen zich afvragen, "wat ga je dan doen?"
Nu reeds houden mijn kollega's en ik ons bezig met de begeleiding van leerling-verpleegkundigen in leer- en werksituatie.
Januari 1980 werd een advies rapport m.b.t. de begeleiding van leerling verpleegkundigen door de direktie aanvaard.
Hetgeen in dit rapport verwerkt is willen wij graag op alle afdelingen introduceren.
Op enkele afdelingen zijn we al geweest, de eerste ervaringen waren erg positief.
Tot zover mijn artikel. Een volgende keer meer.
Afdeling opleidingen.

Velen
spreken
uit

velen
uit
ervaring

ervaring, niet.
13

"Even voorstellen
Beste DIO-leden,
In januari van dit jaar heeft de algemene ledenvergadering voor DIO-leden plaatsgevonden. Er zijn, zoals U zeker zult weten, nieuwe
bestuursleden gekozen.
Helaas waren er op deze vergadering maar zeer
weinig DIO-leden aanwezig zodoende hebben
wij als D IO-bestuur besloten, om U toch met
de mensen van het bestuur kennis te laten maken, dit via onze Singel.
Wij zijn er namelijk van overtuigd, dat heel
wat D 10-leden niet eens weten, welke personen er in het bestuur van DIO zitten.
Onze bedoeling is het volgende; er verschijnt in iedere Singel één van de bestuursleden, om zich aan U voor te stellen. Dus maandelijks heeft U nu de mogelijkheid
om meer te weten te komen over het "WIE, HOE en WAT".
Mag ik mij even aan U voorstellen?
Deze keer is het mijn beurt, d.w.z. dat ik tegelijkertijd ook de spits moet afbijten,
maar ondanks dit feit, wil ik U toch graag het een en ander over mijzelf, aan U,
beste DIO-leden, kwijt.
Mijn naam is Elvira Roelofs-Berresheim, ik ben dus getrouwd, zoals U aan mijn
naam al kunt ontdekken, mijn leeftijd is 22 jaar en ik werk op de poli voor mondziekten en kaakchirurgie.
Hier ben ik inmiddels al sinds 1 mei 1976 werkzaam, dus zo'n 4 jaar loop ik van
's maandags t/m vrijdags in ons ziekenhuis rond.
Veel mensen heb ik al leren kennen, een gedeelte hiervan zijn zelfs goede vrienden
van mij geworden en nog steeds komen er weer leuke mensen en ontmoetingen
bij, dit ook mede dank zij mijn werkzaamheden in het bestuur van DIO.
Betreffende mijn functie in dit bestuur, is er het volgende te zeggen: ik ben secretaresse van DIO en dit houdt vele uurtjes werk in, vooral notulen maken, brieven
typen, het behandelen van de binnengekomen en uitgaande post en nog heel wat
andere bezigheden. Maar ik moet één zeer belangrijk punt vooropstellen, namelij,
dat ik dit werk heel graag doe en dat voor mij de grootste beloning is: goed bezochte evenementen en tevreden gezichten van DIO-leden.
Met vriendelijke groeten,
E. Roelofs, secr. DIO.

Een glimlach host minder dan electriciteit,
maar geeft veel meer licht.
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VAN DE KO(0)K

1. ZUURKOOLSLA
Voor 4 personen hebben we nodig:
500 g zuurkool
2 appels
1 peer
125 g druiven
1 ui
2 eetl.citroensap
zout
suiker
Bereiding:
De zuurkool met een
vork uit elkaar halen.
De druiven wassen,
doormidden snijden en
de pitjes verwijderen.
De appels en de peer
goed wassen en in
vieren snijden, het
klokhuis verwijderen
en het vruchtvlees in dunne schijfjes snijden.
De ui snipperen.
De zuurkool, de appel- en peerschijfjes en de druiven met
citroensap vermengen.
De ui bij de zuurkool voegen.
Het mengsel op smaak brengen met wat zout en suiker, en deze
beide ingrediënten wat laten intrekken.
Evt. de druiven vervangen door rozijnen.
De salade smaakt heerlijk bij gebraden kip.

Hartchirurgie in Breda heeft een peace-maker nodig!
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2. BASKISCHE OMELETTE
Voor 4 personen hebben we nodig:

4 tomaten
2 paprika's
enkele takjes peterselie
dille
4 eieren
100 g garnalen
zout, peper
1 eetlepel olie
Bereiding:
De tomaten wassen.
De paprika's in vieren snijden, de zaadlijsten verwijderen en
de paprika's wassen.
De kruiden onder koud stromend water wassen en fijn hakken.
De tomaten in zessen snijden en de paprika's in zeer dunne
reepjes snijden.
De eieren met wat zout en peper schuimig kloppen.
De olie in de pan verhitten, en de groenten er in aanfruiten,
daarna in een gesloten pan 10 minuten laten smoren.
De eiermassa in de pan gieten, en op een lage pit laten stollen.
Daarna de omelette met kruiden bestrooien.
Deze omelette smaakt heerlijk met kropsla en komkommer.

3. KRUIDKOEK
200 g volkorenmeel
150 g bruine basterdsuiker
1 eetl. koekkruiden of speculaaskruiden
zout
2 eetl. stroop of honing
2 dl karnemelk of magere melk
150 g rozijnen
75 g sukade in stukjes
2 theel. bakpoeder
Voor een vorm van 12 liter.

Willy Alberti bedankt.
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Bereiding:
Zeef het volkorenmeel met de bakpoeder, basterdsuiker, de koekkruiden en het zout.
Was de rozijnen.
Roer de karnemelk en de stroop door het meel, zodat er een glad
beslag ontstaat.

Roer het vulsel erdoor, en schep het beslag in een ingevette
vorm.
Bak de kruidkoek laag in de oven in 1 á 1 uur gaar en lichtbruin bij een temperatuur van 150 graden.
Laat de koek afkoelen en bewaar hem een dag voordat hij wordt
gegeten.
SMAKELIJK ETEN.

JUBILEUM

Op 15 februari werd in het projektielokaal Rinus van de Broek in de bloemetjes
gezet omdat hij één dag later, op 16 februari, 121/2 jaar in dienst was van ons
ziekenhuis.
Tijdens deze gezellige bijeenkomst, met de gehele schoonmaak, herinnerde
Dhr. Stdter in zijn speech hoe het vroeger was en nu, hij dankte de heer van de
Broek voor zijn grote inzet en bood hem, met zijn gelukwensen, de envelop aan,
en herinnerde nog het feit dat hij 11 jaar geleden zelfs stage bij hem gelopen had.
Dhr. Poppelaars had hier weinig meer aan toe te voegen, daar de heer Stdter het
gras reeds voor zijn voeten had weggemaaid. Namens de gehele schoonmaak
bood laatstgenoemde Rinus een platenbon en een microscoop (voor postzegels)
aan.
- ot slot van deze gezellige ochtend dankte de heer van de Broek alle aanwezigen
voor de geweldige ontvangst en cadeau's.

Daar de heren Mallens en Melcherts op het tijdstip van het koffiedrinken niet
aanwezig konden zijn, zijn deze naar de "Werkplek", in de kelder, gekomen voor
de heer van de Broek alsnog ook hun dank en gelukwensen over te brengen.
Daarna ging een voldane en met cadeau's beladen Rinus naar huis.

Een zilveren bal door de flipperkast. Tilt.
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PERSONALIA

Personeel in dienst maart 1980
Mej. J.M.v.d.Berg
Mej.J.L.M.de Graaf
Mej.A.M.G.A.Hanselaar
Dhr.C. F.C. Hoppenbrouwers
Mej.C.N.Hutting
Dhr.J.A.Langenberg
Mej.A.C.M.van Leeuwen
Dhr.J.J.C.Marcelissen
Mej.J.P.M.Meijer
Dhr.A.C.Monseurs
Mej.M.W. Roepers
Dhr.C.M. van Trooyen
Mej.J.M.C.C.v.d.Veeken
Mej. L.A.J.de Vet
Mej.S.I.v.d.Weide
Mej.C.M.F.Smeur
Mevr. M.S.W.Tettero-Peters
Mevr.E.M.H.Weijters-Langerwerf
Mevr.C.J.M.Booy-Dielissen
Mevr. A. M.J.Santbergen-Blaakman
Mej.A.J. Kloosterman
Mej.M.E.J.Blondeel
Dhr.C.Cornelisse
Mej.M.J.W.van Erck
Mej.M.G.M.van Erck
Dhr.Th.C.A.Adriaensen
Mevr. M.Andriessen-Dekinga
Mej.M.J.Engbersen
Mej.E.M.de Ruiter
Mevr. F.M.Welten-Butteweg

verpleegk. afd. 07
ass.med.registratie
afdelingssecretaresse afd.18
aank. bouwk. tekenaar
typiste/secretaresse röntgen
verpleegk. afd. 01
verpleegk. afd. 01
verpleegk. opleiding
verpleegk. C.C.U.
verpleegk. afd. C.C.U./I.C.U.
verpleegk. afd. 16/17
verpleegk. medium care
ziekenverz. poli urologie
verpleegk. afd. 12/15
direktie secretaresse
bezigheidstherapie
pool administratief medew.
poolverpleegkundige
medew. schoonmaak
poolverpleegkundige
poolverpleegkundige
poolverpleegkundige
nucleair geneeskundige
weekendhulp
weekendhulp
onderzoeksass. nucleaire geneesk.
typiste/secretaresse poli neurologie
verpleegk. ongevallen poli
lokettiste röntgen
verpleegk. afd.03

Personeel uit dienst maart 1980
Mevr.M.v.d.Maas-van Broekhoven
Mevr. E.G.M. Feskens-v.d.Velden
Mevr.B.S.M.Snijders-van Bergen
Mevr. M. Piternel la
Dhr.A.M.Simons

typiste/sekretaresse internisten
voedingsass. afd. 04
funktie-lab. funktieafdeling
verpleegk. afd. 22
portiersdienst

Wie een kuil graaft voor een ander is een harde werker.
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Mej.E.Bastiaansen
Dhr.P.Staat
Mej.C.Dorresteyn
Mej.J.van Will
Dhr.J.Jongenelis
Mevr.J.van Bavel-Maas
Mej.Mikmak
Dhr.F.Gielissen
Dhr.K.Knibbeler
Mej.M.Blondeel
Mej.M.v.d.Wouden
Mej.E.Owel
Dhr.J.de Laat
Mej.C.van Vlimmeren

1e verpleegk. afd. 16/17
onderzoeksass. nucleaire geneesk.
verpleegk. afd. 11
verpleegk. medium care
transportmedew. centrale keuken
apoth. ass.
riintgenlab.
2e jaars leert.
poolverpleegk.
poolverpleegk.
bezigheidstherapie
O.K. ass.
poolverpleegk.
adm. medew. Path. An. Lab.

Voor de ontvangen bloemetjes tijdens h un ziekte bedanken,
Dhr.C.Heessels
Dhr.A.Wijnings

medew. alg. onderh./techn. dienst
portier/portiersdienst en bewaking

GEBOORTEN
Wouter en Maarten: tweeling van Dhr. en Mevr.Wolfs,
geboren d.d. 3 maart 1980
Klaartje:
dochter van Dhr. en Mevr. Gerritsen-Janssen
geboren d.d. 20 maart 1980
Geboorte dochter d.d. 20 maart 1980 van Dhr. en Mevr. Kocken-de Laat
Dirk:
zoon van Dhr. en Mevr.Sanders-Beeks,
geboren d.d. 24 maart 1980
Bart:
zoon van Dhr. en Mevr.van Hees-Bakx,
geboren d.d. 28 maart 1980
HUWELIJKEN
Els Koppers x Hans Kuijpers
huwelijk d.d. 18 april 1980
Berry Kemmeren x Ans Buster
huwelijk d.d. 2 maart 1980
Brigitte v.d. Nieuwenhof x Bram Post
huwelijk d.d. 21 maart 1980

Hoge bomen hebben ook lange broeken.
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UITZONDERING VAN DE ZIEKTEWET EN ZIEKENFONDS VOOR
WERKNEMERS VAN 65 JAAR EN OUDER
Elders in deze Singel hebben wij u al geïnformeerd over de korting van het ziekengeld in geval van overwerk.
De regering, geen amateur in het verzinnen van varianten om de loonontwikkeling
in toom te houden, heeft bepaald dat met ingang van 1 januari 1980 de navolgende wijzigingen in het sociale verzekeringsbestel moeten plaatsvinden.
Ziekenfondswet
Pensioengerechtigde werknemers, dus iedereen die 65 jaar of ouder is en blijft
doorwerken, kunnen met ingang van 1 januari 1980 geen rechten meer ontlenen
aan de verplichte ziekenfondsverzekering. Voorheen was het zo dat ieder die na
zijn penisonering bleef werken, verplicht ziekenfondsverzekerde bleef, evenals zijn
gezinsleden die dan meeverzekerd bleven.
Thans is deze regeling gewijzigd in die zin, dat werknmers van 65 jaar en ouder
zich nu op een van de navolgende wijzen moet verzekeren tegen ziektekosten.
1. Door middel van een Bejaardenziekenfondsverzekering. De toelatingsgrens voor
deze verzekering is, dat m.i.v. 1-1-1980 het totale inkomen hetzij uit AOW, hetzij pensioenrechten, of loon uit arbeid niet meer bedraagt dan fl. 22.007,76 p.j.
2. Door middel van een vrijwillige ziekenfondsverzekering. Het inkomen van de
werknemer mag dan echter niet de geldende ziekenfondsgrens t.w. fl. 40.250,-overschrijden.
3. Door middel van een particuliere ziektekostenverzekering.
Ziektewet
In de ziektewet is bepaald, dat werknemers die de leeftijd van 65 jaar hebben bereikt met ingang van 1 januari 1980 niet meer verzekerd zijn voor de ziektewet.
Dit betekent dat een werknemer die de 65-jarige leeftijd bereikt, of heeft bereikt,
bij ziekte geen aanspraak (meer) kan maken op een uitkering krachtens de Ziektewet. Als overgangsregeling is bepaald, dat indien de arbeidsongeschiktheid is ingetreden vóór 1 januari 1980 de werknemer, ook na het bereiken van de 65-jarige
leeftijd de aanspraak op ziekengelduitkering behoudt, en wel voor zolang de arbeidsongeschiktheid (voort-) duurt, met een maximum van één jaar.
Voor 1 januari van dit jaar kwamen werknemers van 65 jaar en ouder al niet meer
in aanmerking voor een uitkering krachtens de WAO en de AAW.
Kortom werknemers die 65 jaar of ouder zijn, zijn vanaf 1 januari 1980 niet meer
verzekerd voor de werknemersverzekeringen zoals ZW, Ziekenfonfd, WAO en de
WW.
Vanzelfsprekend vinden er ook geen inhoudingen van sociale premies meer plaats.
Voor verdere informatie kunt u zich wenden tot de personeelsadministratie toestel 2115.
Personeelszaken

Als het kalf verdronken is, zit de put vol.
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ZESKAMP NIEUWS - ZESKAMP 1980

De eerste voorbereidingen voor de zeskamp van 1980 zijn al in
volle gang. Alle afdelingshoofden en hoofden van dienst hebben
reeds een inschrijvingsformulier ontvangen waar zij via het onderstaand strookje de afdeling alvast kan inschrijven, voor
deelname aan de zeskamp.
Mocht je van het hoofd nog niets gehoord hebben over de zeskamp;
vraag er maar geruat naar want zij weten er alles van.
Wij hopen dat de afdelingen die vorig jaar niet hebben ingeschreven er dit jaar ook bij zullen zijn.
Dus mensen, werkzaam op 02 - 22 - 18 - 09 - 08, zet je eigen in
en probeer de wisseltrofee, die in bezit is van afdeling 03, dit
jaar naar jouw afdeling te halen.
De afdelingshoofden worden er nog aan herinnerd dat het inschrijfstrookje voor 19 april binnen moet zijn. In de DIO/postbus.
Op maandagavond 21 april vind de eerste bijeenkomst plaats met
de elftal vertegenwoordigers, in het projectie-lokaal van de
school. Aanvang 20.30 uur.
Dus alle zeskampers veel succes met de voorbereiding en tot
maandag 21 april.
De zeskampcommissie: Rogier - Wim - Alex.

„De nieuwe Singel alstublieft...."
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D.I.O.
PROGRAMMA
VOOR DE MAAND MEI
VOETBAL:

Woensdag 30 april
F.C. IGNATIUS - SPECIALISTEN
NAC-stadion aanvang 19.00 u.
TOEGANG GRATIS!

AUTOPUZZELTOCHT: VRIJDAG 9 MEI
zie pag.27 in deze Singel.
TONEELCLUB:

Iedere dinsdagavond van
20.00 uur tot 22.00 uur in
de T.V.-kamer

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 dinsdagavond in de doka
boven de aula.
Van 20.00 tot 23.00 uur.

VOLLEYBAL:

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

RIKKEN:

Iedere 2e dinsdag v.d. maand
altijd gezellig, leuke prijzen.

Tot dan
0.Q ,,I,

De OR heeft in de febuari-vergadering de begrotingen 1980 behandeld.
Alvorens tot behandeling over te gaan, maakte de OR bezwaar tegen het feit, dat
zij de stukken dan pas ter inzage kreeg wanneer deze al waren goedgekeurd.
De eventuele aanmerkingen van de OR zijn zodoende niet meer van invloed op de
besluitvorming.
De direktie heeft hierop toegezegd in de toekomst de stukken or een zodanig tijdstip te geven dat de besluitvorming van de OR hierin kan worden opgenomen.
Afgaande op bovenstaande zal het duidelijk zijn dat behandeling van de begrotingen vrij globaal is gebeurd.
De OR had een aantal vragen opgesteld, welke door Dhr. A.van Dongen (HAD)
werden beantwoord.
De meest in het oog springende vragen waren n.a.v.:
De samenvoeging van de afd. AO - IC en BO
De komende veranderingen voor de afd. opleidingen
De gevolgen van hartchirurgie in de Klokkenberg voor SIZ
De coördinatie door hoofd OK voor aanvragen voor specialisten
Micro-filmproject afd. röntgen.
Voor belangstellenden liggen de vragen en antwoorden ter inzage op het OR secretariaat (l.l.flat le etage).

Binnen de OR is verscheidene malen de problematiek rondom de verpleegkundige
dienst besproken.
Gezien de problemen om tot een goede oplossing te komen, achten wij het op dit
moment niet bevorderlijk om alle gegevens hierover nu naar buiten te brengen.
Dit mede gezien de situatie waarin de besprekingen zich nu nog bevinden. Doch
indien volgende maand meer duidelijkheid in deze zaak is gekomen, zal ik een
overzicht van alle gebeurtenissen met de eventuele genomen besluiten geven.

Je mag wel eens naar de kapper,
ja ik rij wel langs de Klokkenberg.
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OPEN VAKATURES DIO - AKTIVITEITEN

Met ingang van de maand september komen bij het zwemmen
en bij het rikken vacatures vrij,d.w.z. die van organisator.
Dhr. J. Mutsaerts voor de zwemclub en Dhr. R. Melaer voor de
rikclub fungeren momenteel nog als organisator van deze D 10aktiviteiten.
Voor het nieuwe seizoen begin september moeten deze twee
heren, gezien hun drukke werkzaamheden elders, helaas bedan
ken.
Zodoende zoekt DIO mensen, die ambitie bezitten, om deze
taak op zich te nemen.
Heeft U hiervoor interesse, wilt U dan zo vriendelijk zijn, om de
onderstaande strook in te vullen en te posten in de alom bekende DIO-bus.

Hartelijk dank,
E. Roelofs, secr. DIO

NAAM:
AFD •
Welke aktiviteit:

Cees fokt een baard(aap)
24

UITKERINGEN
per jaar

per maand

fl. 11.805,84
fl. 16.980,76

fl. 983,82
fl. 1414,23

fl.
fl.
fl.
fl.
fl.
fl.

fl.
fl.
fl.
fl.
fl.
fl.

A.O.W.
ongehuwden
gehuwden
A.W.W.
weduwen zonder kinderen onder 18 jaar
weduwen met kinderen onder 18 jaar
wezen tot 10 jaar
10 tot 16 jaar
16 tot 27 jaar
tijdelijke weduwenuitkering

11.805,84
16.970,76
3.777,84
5.666,76
7.555,68
11.805,84

983,82
1414,23
314,82
472,23
629,64
983,82

A.K.W.
eerste kind, jonger dan drie jaar, geboren na 1-1-'79
eerste kind, geboren voor 2-1-1979 of drie jaar en ouder
tweede kind
derde kind
vierde en vijfde kind
zesde en zevende kind
achtste en volgende kinderen

1-1-1980
fl. 130,00
fl. 259,00
fl. 420,00
fl. 423,00
fl. 511,00
fl. 564,00
fl. 621,00

ZIEKTEWET
80 %van het dagloon gedurende ten hoogste 52 weken.
Over het niet verzekerde dagloon (boven fl. 235.95 per dag) wordt geen uitkering
gegeven. (Zie bladzijde 5).
W.A.O.
De hoogte van de uitkering is afhankelijk van de hoogte van het loon en van de
mate van arbeidsongeschiktheid, met dien verstande dat indien de arbeidsonge.chiktheid minder dan 15 % bedraagt geen uitkering wordt verstrekt. (zie bladzijde 16).
WERKELOOSHEIDSWET
De uitkering bedraagt 80 %van het dagloon (maximum dagloon fl. 235,95) en
wordt gedurende ten hoogste 26 weken per uitkeringsjaar verstrekt.
(zie bladzijde 23 en 24).

Ben jij nou alweer ziek, hoe komt dat?
Nou, ik heb keukendienst gehad!!
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BRUTO MINIMUMLOONBEDRAGEN PER 1 JANUARI 1980
In guldens naar leeftijd en uitbetalingsperiode
Leeftijd

Bruto min. loon
p. maand

23 t/m 64 jaar
22 jaar
21 jaar
20 jaar
19 jaar
18 jaar
17 jaar
16 jaar - volledige werkweek
- 3-daagse werkweek

fl. 1.826,50
fl. 1.689,50
fl. 1.552,50
fl. 1.415,50
fl. 1.278,60
fl. 1.141,60
fl. 1.004,60
fl. 867,60
fl. 520,56

Bruto min.
loon
p. week
fl. 421,50
fl. 389,90
f1. 358,30
fl. 326,70
fl. 295,40
fl. 263,40
fl. 231,80
fl. 200,20
fl. 120,12

Een vakantiewerker van 15 jaar heeft recht op een minimumjeugdloon van
fl. 730,60 per maand en fl 168,60 per week.

uit: "de kleine gids 1980"

En Rinus zorgt voor de Dunne!!!
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Ter gelegenheid van het afscheid van de DIO leden van de
S.M.L, organiseert DIO een AUTOPUZZELTOCHT annex
FOI4DUE.AVOND.
Kaarten hiervoor zijn uitsluitend verkrijgbaar op donderdag 24 april en dinsdag 29 april 4s.
Prijzen voor DIO leden en introduck's F. 7,50 per persoon,
voor niet leden F. 10,00 per persoon.
Deze kaarten zijn verkrijgbaar tonen 12.00 en 13.30 uur
in de erker van het restaurant.

.D..I.0

S.M.L
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WIJZIGING
dagloon-regeling ziektewet m.i.v 1-4-1980

De regering die haar bemoeienis met voortduring richt op het loonbeleid, heeft gemeend ook te moeten ingrijpen resp. aantasten van de sociale verzekeringswetgeving, en dan met name de ziektewetuitkering krachtens de Ziektewet.
Wat staat er op stapel:
De staatssecretaris van Sociale Zaken heeft namelijk bepaald, dat met ingang van
1 april 1980 bedragen uitbetaald als beloning voor overwerk en dus ook de beloning voor bereikbaarheidsdiensten en aanwezigheidsdiensten die uitbetaald worden als overwerk, worden uitgezond bij de vaststelling van het dagloon ingevolge
de Ziektewet.
De consequenties van de uitzondering van de beloning voor overwerk bij de vaststelling van het ziektewetdagloon zijn als volgt
t.a.v. de ziektewetuitkering
Bij de vaststelling van het ziektewetdagloon zal met ingang van 1 april geen rekening (meer) worden gehouden met de beloning voor overwerk. Gevolg hiervan is,
dat het ziektewetdagloon voor diegenen die een beloning ontvangen voor overwerk op een lager bedrag zal worden vastgesteld.
t.a.v. het netto-inkomen (art. 35 lid 1 sub b CAO)
Het netto-inkomen, dat als uitgangspunt voor de berekening van de aanvulling
(suppletie) door de werkgever op de ziektewetuitkering wordt gehanteerd dient
met ingang van 1 april 1980 dus eveneens te worden aangepast.
Deze maatregel is niet van toepassing op de uitkeringsgerechtigde, wiens uitkering
ingevolge de Ziektewet is toegekend vóór 1 april 1980.
Overigens één troost, het wegvallen van overwerkbedragen bij de berekening van
het ziektegeld is een landelijke aangelegenheid, dus niet alleen voor medewerkenden in de gezondheidszorg.
Personeelszaken

Toch hebben egoisten iets aardigs, zij praten nooit over anderen.
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BEN JON ANLAMAK HEMSHIRE (Turks)
(Ik niet begrijpen zuster (verpleegkundige)

Naar aanleiding van een artikel in "de Borgbode" nr.1 van maart 1980, wat betreft
een korte taalcursus Turks en Marokkaans, wil ik hier graag op reageren.
Uit het grote aantal leerlingen (120) wat zich in eerste instantie hiervoor had opgegeven, blijkt toch wel duidelijk dat hiervoor een grote belangstelling bestaat.
Dat het in de praktijk moeilijk te verwezenlijken is om een avond te organiseren
waarop iedereen vrij is, blijkt wel uit het uiteindelijke resultaat.
Er is zelfs een lesavond gegeven voor maar 6 belangstellenden. Dit is erg teleurstellend.
In de eerste plaats voor de medewerkers van de werkgroep gezondheidszorg van de
stichting buitenlanders in Breda.
Maar ook voor de vele Turken en Marokkanen die in het Ignatiusziekenhuis verblijven of het bezoeken en praktisch geen één woord Nederlands spreken.
Wij twijfelen echter niet aan de goede wil van de 114 leerlingen die overbleven.
Daarom willen wij proberen door middel van de "Singel" een aantal Marokkaanse
sleutelwoorden te publiceren.
Hiermee willen we bereiken, dat niet alleen de mensen die op school zitten, maar
iedereen die in het ziekenhuis in contact komt met Marokkanen zijn/haar "woordje" kan doen.
Dit willen wij dan uitwerken in ongeveer 6 Singels.
De bedoeling is, dat de bladzijnen uit de Singels gehaald kunnen worden en dat er
zodoende een korte verzameling van Marokkaanse sleutelwoorden ontstaat, zoals
deze zijn samengesteld door de voorlichting gezondheidszorg buitenlanders.
Nico van der Eerden.

Het was onwijs leuk in Amsterdam!!!
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Getracht is zoveel mogelijk van de Marokkaanse spreektaal gebruikt te maken.
Dat wil echter niet zeggen, dat ook iedere Marokkaan(se) deze taal zal begrijpen.
Velen spreken n.l. alleen hun eigen dialect, vooral de Berbers.
In het eerste gedeelte "drempelwoorden" vinden we mogelijkheden om op eenvoudige wijze het eerste contact te leggen b.v. "goedendag", "gaat u zitten", "alles
goed?"
Het resterende gedeelte "sleutelwoorden" die in ons beroep belangrijk zijn, zullen
we in de komende Singels in alfabetische volgorde plaatsen.
Woorden, die we op het eerste gezicht zullen missen, kunnen vaak op een andere
manier gevonden worden, b.v.:
* door een ander woord met dezelfde betekenis
te zoeken:
"toegestaan" i.p.v. u mag dat doen.
* i.p.v. negatieve begrippen kunnen we samenstellingen maken met "niet", b.v.
"weg" = "niet thuis".
* i.p.v. moelijke beleefdheidsvormen kunnen we
"alstublieft" gebruiken, b.v. "naam alstublieft"
i.p.v. kunt u me zeggen hoe u heet?

TIPS

Enkele tips voor de fonetische uitspraak zoals deze achter het Nederlandse woord
staat.
Getracht is deze uitspraak zoveel mogelijk te benaderen zonder daarbij gebruik te
maken van fonetische codes of aparte tekens, die slechts voor enkelen begrijpelijk
zijn.
1. spreek langzaam en duidelijk
2. de klemtonen liggen op de lettergrepen waar een streepje onder staat; leg de
klemtoon niet al te sterk.
3. spreek de losstaande medeklinkers uit zoals kinderen ze uitspreken.
de I'/m'/t'/ worden dus niet uitgesproken als èl/èm/tee/, maar al I/mWtei/.
men hoort achter deze medeklinkers een stomme e van "de" of de u van
"put".

Zoals het klokje thuis tikt, tikt het op het werk ook.
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4. de dubbele medeklinkers moeten met een 'dikkere tong' worden uitgesproken
dan de enkele.
5. het ' tekentje staat voor een bijna onhoorbare adempauze.
6. het "tekentje staat boven klinkers die moeten klinken alsof men ze uit de keel
perst.
7. de g wordt uitgesproken als de scherpe Noord-Hollandse g.
8. de q spreekt men uit als een kh, achter in de keel.
9. de 1:1 wordt uitgesproken als de stomme e van 'de' of de u van 'put'.
10. de è wordt uitgesproken als de scherpe e van 'pen'.
11. de i als de i van 'pit'.
12. de à als de a van 'pad'.
13. de Frans-of keer r wordt uitgesproken alsof men, zonder water, een r gorgelt.
14. ...(mw) = vrouwlijk ook meisje
...(hr) = mannelijk ook jongetje.
DREMPELWOORDEN
lèbès?

A alles goed?
alstublieft
(bij geven):
alstublieft
(bij vragen):

ffáddál

D dank u wel:

sjoekrán

G geen:
goedendag:

Ilá

J ja:

1. wèh
2. iejCl

M meneer:

èsèjed
èsèledáh

min fácIlák

ssèlèèmoe áleikoem

mevrouw:
N nee:
niet:
O

Ilá
Ilá

ogenblik
'n ogenblikje:

T tot ziens:

b'lèttie sjwie'à
b'slèmá

Z zitten
gaat u zitten (mw): gilsie
(g van garon)
glis
gaat u zitten (hr):

Een beetje warmte is nooit weg!!!
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TIEN TOEN (3)
4a 7

ff ilf5(11E-0 ICS% g\lkdrS

„UITNODIGING".
„Hierbij wil ik u, namens onze I.N.A.S.-groep, uitnodigen voor een
afscheidsavond, die gehouden zal worden op woensdag 25 maart a.s.
om acht uur in de grote zaal van de Aula. Naast de vele verrassingen
zal u tijdens deze avond een koud buffet worden aangeboden."

Zo luidde in het kort de uitnodiging van de gastvrouw Loes von Bannisscht
aan alle hoofden van de afdelingskeukens, aan de directrice. Zr. Vahlkamp,
aan de Civiele Dienst en aan juffrouw Kleemans.
Na de vele voorbereidingen, die we met spanning gevolgd hadden, was
het eindelijk zover. Het duurde wel even voordat alle gasten er waren.
Mevrouw Speekenbrink had verstek laten gaan, omdat zij geen vervoer had.
(Is hier volgende keer niets aan te doen, mijne Heren ?). Zr. Vahlkamp
en juffrouw Kleemans arriveerden ook met blosjes op de wangen, en toen
kon het spul beginnen.
Loes von Bannisscht verwelkomde ons en nodigde ons uit, om aan de
diverse tafels plaats te nemen. Dit was, mag ik wel zeggen, het hoogtepunt
van de avond.
Er werd ons een verrukkelijk koud buffet voorgeschoteld, dat de I.N.A.S.sers onder supervisie van de heer M. van Bracht hadden toebereid. Het
was werkelijk áf. Ik zal maar niet uitvoerig uit de doeken gaan doen hoe
en wat, want ik veronderstel, dat bij alle toen aanwezigen nóg het water
uit de mond loopt !
Nadat we ons allemaal te goed hadden gedaan aan dit vorstelijke maal,
werd er weer eens bewezen, dat vele handen licht werk maken. In een
mum van tijd was alles opgeruimd en stonden de tafels en stoelen in een
gezellige kring. Zoals zo dikwijls na een lekker etentje kregen we koffie
met gebak.
Ook verschenen er nu nog enkele assistentes van de afdelingskeukens,
en niet te vergeten de broeders ! Want daar konden deze INAS-jes goed
mee overweg ! Er werd wat gedanst, en Loes en Ria zongen een liedje
over hun stage-tijd hier in het ziekenhuis.
Om kwart voor twaalf was het opruimen geblazen, en allemaal gingen we
vrolijk en zéér kontent over deze geslaagde avond naar ons eigen flatje,
respectievelijk harde bedje !
S. VAN GENT.
Dit wilde ik nog even apart vermelden :
Tijdens deze avond kregen we gezellige achtergrondmuziek, die verzorgd
werd door de heren van Radio Ignatius. Zéér zeker namens de reeds vertrokken INAS-sers hiervoor onze hartelijke dank.
S. VAN GENT.
opgeduikeld door: Marjan van Dongen
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MONIQUE VANUIT HAITI (1)
De redaktie was blij-verrast met zo'n pak kopij van Monique
Vanhuffel van 10 kantjes.
We drukken dat hierbij volledig af en wij wensen er U veel
leesplezier mee.
Om wat terug te doen heeft de redaktie op zich genomen, om
voor doorzending van brieven en materiaal aan Monique te
zorgen, want ze kan van alles gebruiken. Omdat de portokosten daarbij aardig kunnen oplopen, neemt de redaktie die
voor haar rekening (een soort indirekt ontwikkelingswerk).
Misschien is er zelfs nog wel eens een verpleegkundige uit
dit huis, die bezeten is van dezelfde idealen en die Monique
wil gaan assisteren. Ook die zal de redaktie, voorzien van
voldoende postzegels, opsturen.
* * *

Belle Rivière, 16 maart 1980
DAG ALLEMAAL,
Eindelijk wat nieuws vanuit Haïti !
Het is natuurlijk schandalig dat ik, na alles wat jullie vorig jaar voor
Haïti hebben gedaan, jullie zo lang liet wachten op nieuws. Ik heb natuurlijk de hele waslijst klassieke exkuses, maar de enige, die mij
werkelijk "gegrond" lijkt, is, dat alles hier eerst redelijk en regelmatig moest verlopen, eer ik over mijn "dagelijks werk" kan schrijven.
Even heel kort de grote feiten aanhalen om dan over te stappen naar
de details.
Op 4 oktober 1979 ben ik vertrokken uit Brussel, via New York,
Miami, naar Port-au-Prince, hoofdstad van Haïti en vandaar onmidlellijk per jeep naar Fond-des-Nègres. Het was een droom van een
reis, die ik heerlijk alleen kon doen. Overal vlug over en langs, nergens hoeven wachten of letten op anderen; ik was overal eerst buiten
en laatst weer binnen, zodat ik veel tijd had om alles grondig te bekijken en te bestuderen.
Twee maanden ben ik in Fond-des-Nègres gebleven om de taal te leren
en om een beetje "in te werken". Fond-des-Nègres is een grote missiepost langs de grote weg ten westen van het zuidelijk schiereiland
van Haïti, (Haïti heeft maar een grote weg: la nationale un!) met een
Werk terwijl ge leeft en leef terwijl ge werkt.
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school: 700 kinderen, basis-onderwijs natuurlijk, een internaat voo:
50 van deze kinderen, een dispensaire (best te vertalen door gezond
heidscentrum), een weeshuis voor 60 meisjes, de paters (2 Vlamirij
de zusters (4 nonnen: 2 Haïtiaanse voor de school, 2 Canadese waar
onder 1 verpleegster voor de dispensaire en de andere houdt een na,
atelier voor jonge meisjes) en natuurlijk ook de kerk. Wat de taal
betreft, Creools is helemaal niet moeilijk, zodat 2 maanden daarvo,
ruim volstaan en wat het werk betreft: daar was bijna niets te doen
de goede reden, dat die brave zuster er negen man personeel op nahoudt; met haarzelf en mij was dat 11, zodat ik tureluurs werd van
niksen. Eind november ben ik dan maar doodgewoon in de jeep van c
Pater van Belle Rivière gaan zitten, omdat ik iets wou "doen".

Belle Rivière is een paradijselijk stukje aarde, mooi, woest, schra
en arm. Het ligt helemaal buiten de wereld en is alleen met een goe
sterke jeep te bereiken. Als het niet teveel geregend heeft, want da:
is het doodgewoon onmogelijk. Het is een "kleine post", maar telt t
20.000 zielen. Hier is maar één pater, dus "de" pater, geen nonnen
en ikzelf. Er is natuurlijk weer de kerk, de dispensaire en een basi
school met 420 kinderen.
Toen ik hier aankwam, waren er alleen enkele kale muren met een
dak erop, die men dispensaire noemde. Dus geen sprake van beginn
werken! Ik ben dus maar gaan poetsen, schilderen, timmeren en
materiaal verslepen van Fond-des-Nègres naar hier. Vermits alle
kamers leeg waren, was het schilderen probleemloos. Eerst de me
cijnvoorraadkamer (lichtblauw), een groot rek erin en dan de medic
nen uitladen. Daarna mijn eigen woon- en slaapkamer (vier verschi
lende kleuren) en de douchekamer (rose), nog geen meubels op een
tafeltje na; dan de verloskamer (blauw), ook een rek erin voor alle
schatten uit Breda en de trots van heel het centrum: "het Ignatiusbe
Tenslotte de dispensaire zelf (lichtgroen). Momenteel heb ik daar a
3 tafels, een kast en een kastje, een rek (vol heerlijk verbandmater
uit het SIZ), een brancard met windscherm ervoor en een gootsteen
zonder water (voorlopig).
Het is maar één vertrek, maar er zijn vier hoeken: een verband-ho
een onderzoekkamer-hoek (waar de brancard staat), een konsultatiE
hoek, en een laboratorium-hoek (waar de gootsteen is).
Voor het ogenblik is er nog steeds geen water en er ligt nog geen
vloer (de tegels beginnen we deze week over te brengen van Port-at
Prince met 2 jeeps tegelijk).
Mijn kamer heeft nog geen meubels. Aan de kleerkast timmeren ze
ter plaatse al 2 maanden en deze is al half af (mijn kleren zitten nol
steeds in de koffers. Zoiets kennen ze hier natuurlijk niet; ze hebbE

Hou god voor oe ogen en een vrouw in oe arre men,
't eerste is zaolig, 't tweede is warremer!!
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geen kleren om in een kast te hangen, wat ze hebben, dat hebben ze
aan en de zondagse kleren liggen onder de matras!

Op 7 januari j.L ben ik dan eindelijk begonnen!
Elke morgen is er een dispensaire, d.w.z. konsultatie (voor zover ik
zoiets kan) vanaf 7 uur tot zolang er mensen zijn. Ze krijgen bij aankomst een volgnummer, zodat het vrij eerlijk verloopt.
Op maandag (marktdag) zijn we vaak bezig tot rond 15.00 uur.

Al neemt men nog zoveel hout;
een steen laat zich niet koken.
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De andere dagen zijn we rond de middag klaar. Gelukkig bestaan er
hier geen koffiepauzes, want dan kwamen we nooit klaar voor de avom
In januari had ik een gemiddelde van 57 mensen per dag, in februari
62 en zoiets zal het wel blijven, denk ik. Zaterdag en zondag is de
dispensaire gesloten, behalve bij ongevallen natuurlijk (meestal snijwonden van hun hakmessen) en voor bevallingen.
De namiddagen hebben we elke dag een andere aktiviteit.

Maandag: huisbezoeken. Het zou eigenlijk "hutbezoeken" moeten heten
De hutten zijn klein (2 of 3 plaatsen: een woonkamer met 1 of 2 slaapkamers, de keuken is gewoon buiten), maar kraaknet.

De totale oppervlakte is meestal niet groter dan 10 tot 15 m2 en
daarin wonen ze dan, variërend van alleen tot een dozijn mensen.
Ik vind het zalig om op stap te gaan langs de kleine smalle bergpaadjes, berg op, berg af, door de riviertjes (schoenen en voeten zijn na
10 minuten al weer droog).
Overal waar ze aan het werk zijn op het veld of aan de weg, in de
diepte of op een helling, staan ze in lange rijen naast elkaar met
kleine hakjes te zwoegen en daarbij zingen ze psalmen. Dat doet heel
sterk denken aan de klassieke slavenfilms!
Als we dan langskomen - de trouwe knecht voorop met de tensiemeter
en ik er achteraan met wat je de "veldfarmacie" zou kunnen noemen houden ze op met zingen, zwaaien met hun hoeden en roepen: "Bonjour
Ma Miss !" (ma = mijn, Miss = het Creoolse woord voor verpleegster)
waarna ze weer even lustig aan het werk en aan het zingen gaan.

Beslis in plaats van uit te stellen.
Niets kalmeert zo als een pas genomen besluit.
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Soms durf ik niet terug te zwaaien uit vrees, dat ik in de ravijn zou
tuimelen en dat lokt dan een algemeen gelach uit. "Geeft niet", roepen
ze. "We vangen U wel op".
Bovendien brengen deze huisbezoeken je heel dicht bij de mensen. Ik
heb hier al veel goede vrienden en voor geen goud zou ik nog een
andere job willen! Eindelijk ben ik weer "thuis".
Dinsdag: konsultatie voor de baby's met voedsel-voorlichting en
verdeling. "De wijk" van Breda spaarde voor mij een flinke voorraad
babyvoeding, waarmee ik bijna echte wonderen verricht. Alleen hou ik
mijn hart vast, wat er zal moeten gebeuren, als de voorraad op is,
want dat hij slinkt is natuurlijk zeker. Vorige week had ik een baby
van 2 maanden oud en die woog 650 gram! Jullie lezen goed! Ik heb
dat wicht 4 keer gewogen op 3 verschillende weegschalen (ook al uit
i3reda), omdat ik het zelfs ziende niet kon geloven. Dat is het resultaat van borstvoeding van een totaal ondervoede moeder. Ik heb moeder
en kind babyvoeding gegeven en ze groeien allebei! Het kind weegt al
1760 gram. En dat alleen maar met Similac en multivitamines!
Woensdag: handwerken voor de vrouwen. Dat is een gezellige boel en
een enorm succes. De vrouwen van Belle Rivière zijn de eersten in de
geschiedenis van Haiti, die kunnen breien. En of ze trots zijn op hun
werk! 28 Jonge vrouwen leren breien, haken, naaien, borduren,
weven, macramé knopen enz. en ik hoop, dat ze met dit werk iets zullen kunnen verdienen om henzelf en hun kinderen wat beter te kunnen
voeden. Tijd is de enige luxe, die ze hebben, dus moeten ze daar iets
mee doen.
In 4 grote scholen in Gent sparen ze naarstig brei-, haak- en andere
naalden en katoen, garen, koord, linten en kantjes, dus we zullen
vooruit kunnen. Als al dat spul aankomt, zal ik met een tweede groep
beginnen, want ze zeuren mijn oren af.
Donderdag: naailes in de school hier. Dat heeft de direkteur mij gevraagd, omdat ze alleen maar meesters hebben op school en de
meisjes dus na hun lagere school (meestal ook hun enige school) geen
steek kunnen naaien. En ook zij zijn voorbeeldige en handige leerlinten.
Vrijdag: laboratoriumonderzoeken. Natuurlijk gebeuren de meeste
dingen gewoon met een "stick". Ik heb niet beter en ik kan ook niet
beter. In elk geval hoop ik dat dit epistel ook op de een of andere maniet bij de mensen van het path. anat. lab. terecht komt, want hen ben
ik eeuwige dankbaarheid schuldig. Al was ik er maar heel kort, ik
heb er mijn oren en ogen goed opengezet en toch veel geleerd. Ik kan
Ilb bepalen, bloedcellen tellen, hematocriet meten, preparaten maken
Het is groot en groen?
Een voetbalveld
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en kleuren (Ziehl-Neelsen niet!) vooral voor malaria. Alleen ken ik
niet het verschil tussen de verschillende soorten plasm6dia, maar ik
ben al heel blij, dat ik die beesten in de mikroskoop herken. Ik heb
een goeie mikroskoop en heel goed materiaal en ook dat dank zij de
goede raad van de mensen van 't lab. Bedankt! Bedankt!

Zaterdags doe ik weer huisbezoeken, maar dan verder en per jeep.
Elke eerste zaterdag is er "ogenmeting" en al de gekregen brillen zij
hier een ware schat. Elke tweede zaterdag ga ik naar St. Gérard: een
van de "kapellen" verder de bergen in. Om de zes weken ga ik naar
Labrousse, een andere "kapel". Later als de weg berijdbaar zal zijn
zal ik tot in Gilles kunnen geraken en overal zijn de mensen dolgelukkig met "Ma Miss", want nog nooit eerder hadden ze gezondheidszorg
in welke vorm dan ook. Alleen is die Miss niet altijd zo gelukkig, war
er zijn duizend en een dingen, die ik niet ken en niet kan.
Wonden hechten kan ik al vrij aardig (oefening baart kunst en aan de
oefening ontbreekt het hier niet!). En hier moet ik de OK bedanken
voor al het fijne materiaal en voor de opgedane kennis en ook de men
sen van de ongevallenpoli. Ook daar was het kort en bondig, maar ool
daar heb ik enkele "knepen van het vak" gestolen. Alleen de naalden
om te hechten van de OK kan ik niet gebruiken: te fijn! Om door die
dikke, taaie, zwarte huid te geraken, koop ik hier in de hoofdstad
dikke, brede, scherpe, snijdende naalden; het lijken echte foltertuige
maar ja, 't is nodig, hè. Maar al het catgut en al de rest doet enorm
goed dienst. Nog eens, allemaal bedankt!
Ik wou, dat ik hier een oogarts had. Zoveel lelijke ogen met zweren
en ontstekingen heb ik nog nooit gezien en wat kan ik eraan doen?
Niets!
Een huidarts! Mijn God, ik heb nooit geweten, dat er zoveel verschillende soorten schimmels, vlekken, puisten, pukkels, papels, schilfer
korsten, pustels, zweren enz. enz. bestonden. En wat kan ik eraan
doen? Niets!
Een "gipser": gebroken armen, benen, enkels en polsen kan ik alleen
maar spalken. Gerrit, nog steeds geen zin om te komen? Werk genoeg! En al die ziekten, waar ik veel te weinig van afweet. Gelukkig
heb ik van "Memisa" een reeks goede en interessante boeken gekrege
en ik heb nog nooit zoveel geleerd in mijn leven als de laatste vijf
maanden, maar ik zal natuurlijk nooit kennen, wat een arts kent, laat
staan een specialist en toch hebben de mensen voor hun gezondheid hi(
alleen maar die onwetende Miss, in wie ze een blind vertrouwen hebben.
Alle informatie is welkom!

Is da nie arg.
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Zondags ben ik vrij; d.w.z. na de mis, die twee uren duurt, want mis
betekent hier nog kermis en kommunie nog kommunikatie en het is
bovendien geen sekonde vervelend, 't is alleen heel erg, dat ik zelf
niet kan zingen en dus moet zwijgen. Ook 's zondags moet ik brieven
schrijven en dat duurt vele, vele uren, want ik ben en blijf nu eenmaal
langdradig en dan nog vergeet ik van alles.
Zo zien jullie, dat ik hier een heerlijk gevariëerd leventje heb. Gewoon bijna te mooi om waar te zijn. Ik heb een inlands hulpje (het
meisje op foto 1) in opleiding. Ze kan lezen en schrijven (heeft 4 jaar
basisschool gedaan); ze kent een beetje Frans en ze is enorm handig.
Ze kan al spuiten: SC en IM, tensie meten, cortonen luisteren (Ria,
bedankt voor de "toeter"!), vrij aardig verbinden en baby's wegen
(moeilijk voor een Haïtiaan!). Dom genoeg heet ze ook Monique, maar
'aar kan ik niets aan doen. Ze verdient 10 dollar (= 20 gulden) per
maand en is daarmee een van de rijkste meisjes en zeker het gelukkigste meisje van Belle Rivière. Ikzelf verdien 50 dollar en al lijkt
jullie dat misschien niet veel, het is nog steeds vijf keer meer dan zij
en ze werkt evenveel uren als ikzelf.
Zo, beste mensen, al hebben jullie lang moeten wachten op nieuws, ik
hoop dat jullie nu een ideetje hebben over het zaakje hier. En hoe gaan
de zaken in Nederland?
Hoe verliep de "Fresco-bijeenkomst"? Ik moet zeggen, dat ik vanuit
het SIZ ook nog niet veel vernomen heb, zodat ik mij niet schuldig
hoef te voelen.
Heel veel groetjes en heel veel van onze eeuwige zon hier en tot een
volgende aflevering!
Monique Vanhuffel,
Botte Postale 550,
Port-au-Prince,
HAITI - W.-I.

2x met dezelfde trouwen, een EEG huwelijk.
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DIO VOLLEYBALNEDERLAAGTOURNOOI (15)

Donderdag 27 maart was De Koppelstok met hun team te gast bij
Dio. Een team bestaande uit drie dames en vier heren was om ack
uur aanwezig voor de wedstrijd van de waarheid, want zoals ik
reeds vermeld heb kon dit team wel eens voor een verrassing
gaan zorgen. Dit team was volledig onbekend voor de Dío-mensen
en doordat nu de recreatieve volleybalcompetitie is afgelopen
zijn enkele vaste spelers nu niet meer beschikbaar. Dit geeft
dus nog steeds een open strijd voor de eerste plaats in dit
tournooi, doordat de sterkte van het Dio-team steeds wisselt.
Dit zou een verborgen tactiek kunnen zijn geweest voor de mens(
van het team van de instrumentmakers. Hun leider en aanvoerder
heeft wel enige ervaring in de wereld van de sport. Maar daardoor blijft dit tournooi toch tot de laatste wedstrijd spannen(
en boeiend. Door de zeer geringe belangstelling voor het volle}
bal bij de Ignatianen is het idee naar voren gekomen om samen
te gaan met een andere vereniging. Dit probleem speelde ook bi;
De Koppelstok waar men zich ook intern zou gaan beraden. Dit or
voor de toekomst een voortbestaan van de recreatieve volleybalploeg van Dio veilig te stellen.

Wat nu de wedstrijd betreft: deze begon vrij matig voor de gasten. De Koppelstok is de naam van de volleybalafdeling van het
G.A.K. te Breda.
In de eerste set ging Dio na de overname van de opslag van De
Koppelstok eenvoudig naar een 10-0 voorsprong, maar bij deze
stand wilde men toch iets terug gaan doen bij onze gasten.
Door het wisselen van opslag kreeg men een dusdanige bezetting
voor het net dat er wel punten werden gescoord, doordat er todnog wel enkele mensen bijstonden die meer van volleybal afwiste
Deze scoorden nu regelmatig ook punten, doordat men nu ook een
goede opslag had. Daardoor werd de ruime voorsprong van Dio ook
zeer snel weer verkleind. Hierdoor ontstond toch nog een spannend slot aan deze set die in het voordeel van De Koppelstok
uitviel met een stand van 14-15.
De tweede set gaf een totaal ander beeld, een zichtbaar aangeslagen Dio moest nu toestaan dat nu De Koppelstok een ruime
voorsprong nam. Maar in de loop van deze set herstelde Dio zich
toch nog, maar kon niet meer verhinderen dat De Koppelstok ook

KO-ordinaatje.
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deze set voor haar rekening nam. Dit betekende nu dus een 2-0
voorsprong, maar door de score van 12-15 was het belangrijk als
men nu ook de derde set zou winnen om zo weinig mogelijk tegenpunten te krijgen. Omdat er nu enkele teams zijn die dus drie
sets gewonnen hebben, gaan de tegenpunten de beslissing uitmaken.
Deze derde set die vrij open was gaf een, van beide ploegen,
aantrekkelijke partij volleybal te zien met verschillende spannende momenten; men ging nu vrij goed tegen elkaar op, maar door
de spanning werd er regelmatig van opslag gewisseld en langzaam
ook punten verzameld. Dio kon ook nu niet deze setpunten pakken,
men moest ook nu toezien dat De Koppelstok deze set won met
11-15. Door deze uitslag liggen de teams allen vrij dicht bij
elkaar en zal de spanning tot 24 april blijven wie nu de winnaar
aat worden van dit Nederlaagtournooi. De verschillen zijn vrij
klein bij enkele teams van de eerste tot de laatste plaats.
Nu nog twee teams aan moeten treden blijft de spanning nog
steeds aanwezig.
3 April is het de beurt aan Huize Elisabeth; deze ontmoeten we
misschien op 2 april ook nog wel in het Klokkenbergtournooi in
de grote sportzaal in Breda.
Ik wens ook deze ploeg een sportieve en gezellige avond toe in
het Dio-Nederlaagtournooi.
Gerard Kamp
Röntgenafdeling

De houthakker kapt ermee.
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DE NIEUWE CT-SCAN

Onderhand zal iedereen de drukke werkzaamheden bij de voormalige ingang van
de kapel wel opgevallen zijn. De meer nieuwsgierigen onder ons hebben al eens
de hoek gekeken, wat daar allemaal aan de hand is. Metselaars, timmerlieden,
monteurs en electronici lopen in en uit. Ook de witte uniformen-brigade is verte
genwoordigd. En allemaal om een groot vierkant toestel met een gat erin.
Dat is althans het meest opvallende van de inmiddels geplaatste apparatuur, mae.
zeker niet het enige.
Momenteel worden al onderzoeken gedaan, dus geldt het parool: "geen toegang
voor onbevoegden". Maar er komt nog wel een open dag voor alle personeelsled
die de nieuwe aanwinst eens van dichtbij willen zien.
De redaktie intervieuwt mej. Marijnen:

Red. C.T.-scan is een afkorting; wat wordt er mee bedoeld?
— Voluit heet deze apparatuur: "Computer Tomografie Scanner". Het i
een apparaat, waarmee je delen van een lichaam - in ons geval de schei
- kunt "doorlichten", maar op een andere manier dan met normale
n5ritgentoestellen. De volgende vraag is natuurlijk: "Wat is het verschi
Red. Inderdaad, maar dan graag op een eenvoudige manier uitgelegd.
Kijk, het kenmerkende verschil is dit: Bij een normaal riintgenonderzoek wordt een hoeveelheid röntgenstralen door het lichaam "geschoten" en aan de andere kant opgevangen op een lichtgevoelige plaat.
Zo ontstaat een foto van lichte en donkere stukken. Bot wordt op die
foto wit, kraakbeen grijzer en weefsel al bijna zwart, door de dichtheidsverschillen. Is het nog te volgen?

24 april: groot volley-bal
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Red. Precies als bij een gewone foto, maar dan door het lichaam heen? (afb.2)
— Dat klopt, maar dan heb je het nadeel dat je alleen maar van voor naar
achter door het lichaam kijkt. Je kunt dus niet zien, wat er achter of
voor een stuk bot zit, je projecteert alles over elkaar heen.
Red. Dan kun je toch ook een foto van opzij maken?
Ja. Zo zou je een paLICHAAM
tiënt van alle kanten
kunnen fotograferen
Maar bij elke foto
ontstaat overprojectie; je kunt niet ieder deel vrij projecteren. Daarbij krijg
je niet alles op een
röntgenfoto te zien.
.ed. Ik kan het nog steeds
volgen. Maar dan komen
we nu aan het échte verschil?
(afb. 3)
— Precies. Want wat de
CT-scan doet is-simRONTGENFOTO
pel gezegd- dit:
Het hoofd van de patiënt ligt stil en de remtgenbuis draait om de schedel heen. (afb.3) In ongeveer 10 seconden is de buis rond geweest en dan
heeft hij een hele smalle doorsnee van het
hoofd bekeken. Aan de andere kant van
de rëmtgenbuis worden door detectoren
meer dan 300.000 metingen verricht, die
omgezet worden in een lichtbeeld. Zo
ontstaat een "schijf" van het hoofd, als
het ware een plak van de schedel waarbij
je tegen de kruin van de patiënt aankijkt,
bijv. 6 cm. van de kruin af.
Red. Even voor de duidelijkheid: Als je op
de gewone manier een röntgenfoto
maakt, dan zie je niet wat er voor of
achter een bot zit. En met de CTscan wel, hoe kan dat dan?
Er wordt steeds een foto op verschillende
afstand van de kruin gemaakt, waardoor je
op de foto's iedere keer een andere plaats
in het hoofd kunt bekijken.
Red. Kun je bijvoorbeeld een gezwel zien?
- Ja, met behulp van de CT-scan kan een radioloog een gezwel opsporen
maar ook bloeduitstortingen, verkalkingen en bloedvaten in de schedel.

Iedere dag wordt er 100 nr. koffie gedronken op poli's e.o.,
waar halen zij de tijd vandaan?
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Red. Dus deze apparatuur
maakt het opsporen van
afwijkingen en ziekte-oorzaken gemakkelijker?
Gemakkelijk is het
nooit, maar wel nauwkeuriger. Met de CTscan verkrijgt men nog
meer informatie voor
het stellen van een
diagnose.
Red. En wat is de rol van de
computer hierbij?
Laten we vooral de
computer niet vergeten.
Het meest opvallende aan alle nieuwe apparatuur is natuurlijk het grot
onderzoekstatief (een rechthoekig toestel met een opening in het midden), waar de patiënt in ligt op een verschuifbare tafel. Maar zonder dE
bijbehorende besturingsapparatuur en de computer kun je daar niets rr
(afb.6) Tijdens het onderzoek maakt de computer een enorm aantal in
gewikkelde berekeningen in heel weinig tijd. Als wij zelf al die berekeningen zouden moeten maken, zouden we maar weinig patiënten kunnen onderzoeken. Bovendien is de computer een erg goede boekhoude
alle gegevens die hij kan opnemen, kan hij later ook weer snel terugzo€
ken. Tot in de kleinste details.

Vacantie is een korte episode tussen plannen maken en herinnering.

1414

Red. Als ik het goed begrijp is de CT-scan een hele verbetering in het opsporen
van allerlei afwijkingen in het hoofd?
— Zeker, de mogelijkheden zijn hierdoor veel groter.
Red. U hebt de redaktie en de geinteresseerde lezer van "Singel 33" met deze
uitleg een stuk wijzer gemaakt, waarvoor onze hartelijke dank.
Hoewel ik pas per 1 juli a.s. vertrek, wil ik bij deze alvast mej. Marijnen bedanken voor de prettige samenwerking in de afgelopen 3 jaar.
Hans Veels.
P.S.
Alle afspraken voor CT-onderzoeken worden in de CT-kamer gemaakt (tst. 2398).

Veel mensen danken hun goede geweten aan hun slechte geheugen!
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D.I.O. TONEELCLUB

Eindelijk is het dan zover, onze allang geplande toneelclub is van de
grond! Dit mede dankzij zo'n 15 enthousiastelingen.
Voor diegene, die graag zou willen weten wie dit dan wel zijn, volger
hier de namen:
Mevr. Adriaansen, medew. centr. keuken
Dhr. A. Melis, medew. centr. keuken
Mej. K. Wildschut, medew. centr. keuken
Dhr. J. Harmsen van de tuindienst
Mej. C. Antonissen van afd. 07
Dhr. J. Veels van PZ
Mej. M. van Dongen van afd. 14
Dhr. V. Mealer van PZ
Mej. M. Geuns van afd. 01
Dhr. T. Meyvis van het restaurant
Mevr. A. Nieuwenhuis, bedrijfsverpleegk.
Dhr. A. Havermans, medew. van de centr. keuken
Mevr. E. Roelofs van de poli mondheelkunde

Deze zojuist genoemde mensen zijn dus van plan, om hun uiterste be
te doen, om U allen voortaan 2 keer per jaar op een humoristische
wijze te vermaken. Wat betreft dit jaar zal 2 keer hoogstwaarschijnli
niet meer lukken, dit i.v.m. een tekort aan tijd.

Verder is alles doorgesproken en geregeld en wij gaan definitief dras
en vanaf dinsdag 8 april 20.00 uur. Het enige probleempje, wat wij
ondervonden, was het kiezen van een toepasselijke naam van onze
toneelgroep, daarom een verzoekje aan U, beste mensen, wilt U ons
helpen om een originele naam te bedenken? Heeft U een idee, vul dar
onderstaand strookje in, b.v.d.
NAAM TONEELCLUB:
Afzender:

Inzendingen graag via de D.I.O.-postbus.
Voor de winnende naam stelt D.I.O. een platenbon beschikbaar.

De meest verloren dag is die, waarop men niet gelachen heeft.
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WIST U DAT
* we met de Bingo-avond Nokkie-Nokkie zaten.
* de lounge bijna te klein was.
* er ruim 180 mensen meededen aan dit gezellige spel.
* ik weer vele prijzen heb mogen weggeven.
* we een prachtig electronisch Bingo-bord hadden.
* wij de makers nogmaals dank zeggen.
* het Half vasten niet onopgemerkt aan mij voorbij is gegaan.
* ik met velen van het ziekenhuispersoneel aanwezig was bij onze bevriende vereniging "De Keutelaars".
Gofie en Lena er ook waren.
* ons raadslid Ton Oosthoek getrouwd is.
* Sjees de eerste en z'n page-dames met de raad er de feestvreugde hebben verhoogd.
* Mesjogge ook mee is gegaan.
* we voor de fietsen ralley Silver Wings weer hebben gecontracteerd.
* op het Zeskampbal het geweldige Top orkest Ice Cream aanwezig is.
* het maandag 21 april vergadering voor de zeskamp is, in het projectie-lokaal.
aanvang 20.30 uur.
* binnenkort de wedstrijd van het jaar zal plaatsvinden:
F.C.Ignatius tegen de specialisten.
(30 april, 19.00 u. NAC-stadion)
* F.C.Ignatius haar eerste oefenwedstrijd van Ruitersbos heeft verloren met 2 - 0.
* we nog nooit hadden verloren van Ruitersbos.
* F.C.Ignatius tijdens de B.I.C. competitie speelt tegen de Klokkenberg.
* ik m'n hart vasthoud die avond.
* het over 209 dagen 11-11 is.
* ik u allen veel succes wens met de autopuzzelrit op 9 mei.
Tot ziens
Den Bkk.

Onderwijzer: "Wie weet waar rubber handschoenen voor worden gebruikt?"
Leerling: "Om je handen te wassen, zonder ze nat te maken".

Echt sociaal voelende mensen zijn in de Vondelstraat bezig,
maar elke tegel kost toch zo'n 80 cent en die betalen wij.
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LENTEPUZZLE

1

2

3

4

5

13

6

7

17

19

22

32

31

41

46

28

29

34

33

40

39

35

42

47

51

50
58

52

53

36

43

44

48

49

54

55

37

57
61

63
65
69

70
75

66

76

80

64

67

72

71

38

45

56

60

59

62

48

24
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OPGAVEN:
een bosje lentebloemen
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50
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21

62

31
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HORIZONTAAL:
1 gebak

5 emmer
9 bouwland
13
14
15
16
17
18
19
20
22
25
26
27
30
32
34

terrein
schoonmk-middel
kreet (stierengev.)
maanstand
metaal
riv. Fries].
bijl
par couvert (afk.)
meisjesnaam
zigeuners
oorsprong
explosie
nagerecht
voor
muzieknoot
35 meisjesnaam
37 compagnie
39 gebied
(11 lidwoord
43 in het jaar des
Heren (afk.)
44 fijn
46 indertijd
47 boom
48 frans lidwoord
49 zwemvogel
50 rijkspolitie (afk.)
51 insekt
53 voorzetsel
55 provocatie
57 voorzetsel
59 naaldboom
62 klok

63 transactie
72
65 onbep.voornmw.
68 in pace (afk.)
70 deel v. gezicht
71 cerium (scheik.afk.)
72 lidwoord
73 maanstand
74 eerbied
76 baas
78 pl. in Gelderl.
79 kadaver
80 meisjesnaam
81 krijgsmacht
VERTIKAAL:
1 verbouwen
2 woonboot
3 klaar
4 kweken
5 spie
6 nuchter
7 nobel
8 rondhout
9 spieken
10 boksterm
11 ivoor
12 niet krom
21 familielid
22 akker
23 vis
24 pl. in Duits].
28 Nederland
29 riv.in N.-Brab.

30

26

76

68

4o

51

72

30 metaal
31 voorspijs
32 gevaarl.ziekte
33 riv.in Duits].
35 bloedvat
36 paar
37 munt
38 regel
40 anoniem
42 muzieknoot
43 reeds
45 riv.in Friesl.
52 gat
53 voorzetsel
54 familielid
57 nalatenschap
58 bar
59 sport-artikel
60 soort
61 fout
62 enig
64 uitbouw
66 weergalm
67 deel v. voet
69 voorvoegsel
73 pl.in Gelderl.
75 rhenum (scheik.afk.)
76 chloor (elem., afk.)
77 muzieknoot
78 landbouw

Oplossing inzenden v66r 26 april.
Winnen kunt U een zeer toepasselijk cadeau!
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OPLOSSING PAASPUZZEL:

Hierbij de oplossing
van de vorige puzzel.
U mag 5 horizontaal
vergeten; de opgave
was niet juist en
daarom is er geen
rekening mee gehouden.
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De prijswinnaars van de Paaspuzzel:
le prijs: Zr.Melania van Schendel
2e prijs: Hr. G.van Es, R6ntgen
3e prijs: Zr.Hedwigis Fassaert
PROFICIAT !

Druk fouten vallen meer op dan denkfouten.
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VOLLEYBAL

Dio doet in de maand april mee aan drie tournooien.
Het eerste is op woensdagavond 2 april in de grote sportzaal in Breda: het zogenaamde "Klokkenbergtournooi".
Tweede Paasdag 7 april in Gilze in de nieuwe sportzaal "Achter de Tuintjes" en
zondag 13 april in de als zeer gezellig bekend staande sportzaal in Prinsenbeek.

UITSLAGEN in de recreatieve volleybalcompetitie:
DIO - Brandweer 4
D.V.M. 2 - DIO
T.v.Gool - DIO
DIO - Webstars

1
2
3
1

-2
-1
-0
-2

VERGADERING VOLLEYBAL!!!

Op donderdagavond 17 april a.s. wordt er om 20.00 uur
een vergadering gehouden voor iedere speler(ster) of toekomstig speler(ster) in de T.V. kamer bij de lounge.
Iedereen die intresse heeft in volleybal is van harte welkom op deze avond.
Op deze avond zal er o.a. beslist worden of de volleybalclub na de vakantie's nog door zal gaan.
Het D 10-bestuur.

"Zo, Mulder", vragen de stamgasten, "wat zei je vrouw toen je gisteren zo laat
thuis kwam ? "
"Geen woord", zegt Mulder, "en trouwens die twee snijtanden wou ik toch laten
trekken"!

Bloedafname: houden ze hier ook al prikacties?
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WAAR GEBEURD

Met nooit aflatende energie probeert de redaktie van dit blad om zoveel mogelijk
lezers op hun wenken te bedienen. Zo is na veel gepeins - en gesteund door alcohol en tabak - het gedurfde plan opgevat om een rubriek van sterke verhalen te
starten, onder de bovenstaande titel.

Waarom dat nou weer?
Weten wij veel! Wij proberen gewoon van alles, dat de moeite van het proberen
waard is. En lukt het niet dan hebben we pech gehad en dan proberen we gewoon
weer wat anders. Zo'n redaktie is gewoon niet kapot te krijgen, want we kunnen
nog een hele tijd doorgaan met het bedenken van idiote dingen.
Wat moet je nou met sterke verhalen?
Alweer: weten wij veel! Maar misschien zijn er wel lezers, die een geweldig sterk
verhaal kennen en die dat wel in dit blad kwijt willen. Misschien vinden een paar
mensen op die manier een uitlaatklep voor hun grote of kleine ongenoegens. Of
juist voor hun uitbundige plezier.
Godfried Bomans heeft eens gezegd (jawel, in het programma "kopstukken"), dat
een verhaal pas spannend wordt, als de vertellerer wat bij verzint, waar hij zelf een
rood hoofd bij krijgt van het liegen. Bomans zei ook, dat zoiets alleen aan marine/
is voorbehouden. Vrouwen zouden dan altijd zeggen: "Ja, maar zó was het niet"..
en dat is al het spannende eraf. De vrouwelijke lezers van ons geliefde personeelsblad hebben hier een unieke kans om het tegendeel te bewijzen. Kom maar
op, dames!
Zoals gewoonlijk gaat de redaktie niet zitten wachten, tot er iets uit de bus komt
(of eigenlijk: in de postbus). U bent van de redaktie het goede voorbeeld gewend
en daarom, bij deze, het eerste sterke verhaal, waar gebeurd
Er zijn in de geschiedenis van Nederland een paar behoorlijke wervelstormen bekend. Tijdens één daarvan (wanneer precies weet ik ook niet meer) gebeurde het
volgende ergens in Gelderland:

Het is oranje en lekker.
Oranjehagel.
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Op het erf van de boerderij van een abdij zag een broeder in de verte een pikzwarte bewolking aankomen. Midden in die zwarte massa hing een donkere slurf tot op
de grond en die zoog van alles mee naar boven; stenen, dakpannen, kippen, hooioppers en bomen. Als versteend bleef de broeder naar dat schouwspel staren, midden op het erf. Helaas kwam de draaiwind recht op hem af, maar hij stond roerloos toe te kijken. Hij had niet het besef om weg te rennen en de slurf kwam precies zijn kant op. De wind wakkerde aan tot storm en orkaan en onze arme broeder werd van de grond getild. Steeds hoger wervelde hij rond, tot hij zijn bewustzijn verloor. Met een harde klap kwam hij terug in de werkelijkheid. Hij lag op de
oprit van het grote abdijgebouw. Langzaam besefte hij, dat hij door de wervelwind
over het hoge gebouw was getild en aan de andere kant wat onzacht was neergezet. Even later ontdekte hij ook, dat hij eigenlijk niets mankeerde, behalve wat
schrammen en bulten. Toen flitste hem door het hoofd, dat hier Gods hand in was
betrokken; er was een wonder gebeurd! En dat was nog eens een zaak om aan de
bt te vertellen. Zo snel hij kon rende hij naar de voordeur. Maar in zijn haast
struikelde hij op de trap en brak een been.
Waar gebeurd
Hans Veels

VOETBAL-SEIZOEN WEER BEGONNEN

F.C.Ignatius is ter voorbereiding voor de zomeravondcompetitie van B.I.C. begonnen met enkele oefenwedstrijden.
Jan Lambers, de coach van onze ploeg, heeft dan de kans om het elftal weer juist
in elkaar te gaan zetten. Mede doordat wij weer enkele nieuwe spelers hebben, zijn
deze oefenwedstrijden erg nuttig. Onze eerste wedstrijd tegen Ruitersbos was hier
een bewijs voor.
Je kon goed merken, dat alle spelers nog aan elkaar moesten wennen. Deze wedstrijd werd dan ook met 2 - 0 verloren; het was de eerste keer, dat onze jongens
van Ruitersbos verloren.
--)e tweede oefenwedstrijd op zaterdag 22 maart tegen de B.B.A. ging al stukken
Jeter. Nadat wij met 1 - 0 achter stonden, was het Sjors (deler, die uit een schitterende omhaal 1 - 1 maakte, waarna Luc Kramers er zelfs 2 - 1 voor onze mannen
van maakte. Vlak voor tijd werd het toch nog 2 - 2, maar het spel van de tweede
helft was hoopgevend voor het verdere verloop van de competitie.
In de volgende Singel kom ik uitgebreid terug op de start van de B.I.C.-competitie.
W.Hartmans

Als er één schaap over de dam is, dan is ie er.
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KINDERRUBRIEK

Oei, oei, wat een mooie tekeningen. Jodokus krijgt het er warm van.
Puf
, wel veel voor één Jodokus.
Als jullie de volgende keer weer in de Jodokus-krant willen schrijven of tekenen,
geef het dan weer mee met je vader of moeder of stop het zelf in de JODOK USBUS nummer 13.
Deze keer staat er voor de kleurplaat-liefhebbertjes een kleurplaat in en ook een
stippeltekening.

buk
Monique wordt niet rijk, maar ze heeft wel gelijk!!!
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(Advertentie)
Het Ignatiusziekenhuis is een toneelklup met ruim duizend leden
55

STIPPELTEKENING
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Hier klopt iets niet regelmatig!
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KLEURPLAAT

Geluk is: iets te hebben om voor te werken
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Waar mo et
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SUCCESVOLLE BINGO-AVOND

Succesvol, zo mag men
- •3 afgelopen bingo-vond wel noemen.
Zelden, of beter gezegd
nooit van te voren,
is zo'n avondje zo goed
bezocht geweest.
Er waren maar liefst
180 mensen aanwezig!
En trots getal, dus.
Maar afgezien van het feit dat
het zo druk was, het was ook ontzettend gezellig, dat zat dus ook
al goed.
En wat de te winnen prijzen
betrof had DIO ook een goede gok
gedaan, want heel veel tevreden
gezichten waren er op deze avond
in de lounge te zien.
De mensen die nog niets bij de
Bingo hadden gewonnen, hoopten
nog dat hen het geluk bij de
loterij zou toelachen. Ook hier
waren er leuke prijzen te winnen,
onder andere als hoofdprijs een
prachtig logeerbed.
Wat betreft de hoofdprijs uit de
Bingo, die werd in ontvangst genomen door Karin Wildschut. Zij
was dan ook een uiterst gelukkige
winnares van het rijwiel. Lachend
en wel verliet zij dan ook een paar
uurtjes later de Bingo-avond.
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Samenvattend valt alleen nog maar het volgende te zeggen: een geslaagd evenement door DIO georganiseerd, jammer voor diegenen, die
er niet bij waren. En tot slot nog een troost voor al diegenen, die
helemaal niets gewonnen hebben: ik heb ook géén geluk gehad, maar
wel een reuze avond en U toch ook zeker?
E. Roelofs
secr. DIO.

Op 21 maart trouwde de heer T. Oosthoek (Centrale
Keuken) met mej. L. Huybregts.
Onder de gasten die het prille echtpaar kwamen gelukwensen, bevond zich ook onze Prins Sjees I.
Ton is namelijk lid van de Raad van Elf van ons
ziekenhuis. En zodoende
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