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STICHTING IGNATIUS-ZIEKENHUIS
BREDA

April 1980.

L.S.,
Het doet ons genoegen U te kunnen mededelen, dat met ingang van
1 april 1980 aan ons ziekenhuis is verbonden de heer
A. A. van den Bos, cardioloog,
die in samenwerking met dr. G. Gussenhoven, dr. C. Arkema,
J. te Riele en H. Corbeij, cardiologen, zijn werkzaamheden zal
verrichten.
Namens het bestuur :

prof. dr. C. J. van der Weijden,
voorzitter.

OPROEP

D 10 heeft het plan om een tafeltennisclub op te richten, indien hiervoor voldoende
animo bestaat.
Dus als U er interesse voor heeft, vul dan onderstaande strook in en post hem in
de D 10-bus.

Naam:
Afdeling:

Pa kijkt in zijn doosje met peppillen en schrikt;
zoonlief aan de drugs?
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ALGEMEEN LOONMATIGINGSBESLUIT 1980

Zoals u uit de pers heeft kunnen vernemen is in de Nederlandse
Staatscourant van 3 april jl. de inhoud bekend gemaakt van het
Algemene Loonmatigingsbesluit 1980.
In de toelichting van dit besluit is bepaald dat de arbeidsvoorwaarden van werknemers in dienst van gesubsidieerde dan wel
gepremieerde instellingen niet onder de werkingssfeer van dit
algemene loonmatigingsbesluit 1980 vallen:
"Voor de sector van de gesubsidieerde dan wel gepremieerde
instellingen, waaronder eveneens is begrepen de particuliere intramurale gezondheidszorg, is van toepassing de
Tijdelijke Wet Arbeidsvoorwaarden collectieve sector."
Deze laatste wet, welke door het parlement is aangenomen op
6 maart jl., is ingegaan per 1 januari 1980 en eindigt op 31
december 1980.
De Tijdelijke Wet Arbeidsvoorwaarden collectieve sector is een
raamwet; er zijn derhalve géén inhoudelijke bepalingen in opgenomen. Concrete regelingen, waaronder begrepen de loonaanpassing
per 1 januari 1980, worden vastgesteld door de Minister van
Sociale Zaken. Zulks is tot op heden nog niet geschied.
Zodra de invulling van laatstgenoemde wet bekend is, zullen wij
u daarvan op de hoogte stellen.

P.Z.

Blauw is geen kleur maar een toestand
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B.I.C. ZOMERAVONDCOMPETITIE

Zoals de meesten van U wel weten, is dit jaar voor het eerst een
zomeravondcompetitie georganiseerd voor voetbalelftallen uit de gezondheidszorg.
Ook onze FC Ignatius doet aan deze competitie mee, dit tot nog toe
zeer succesvol. Na 3 dagen volle competitieronden staan wij boven aan
de lijst met 5 punten uit 3 wedstrijden.
Hier volgen enkele korte samenvattingen van de inmiddels gespeelde
wedstrijden:
Klokkenberg - FC Ignatius 1-3

Dit werd onze allereerste competitiewedstrijd en al gauw bleek, dat
wij de Klokkenberg een beetje onderschat hadden. Doordat het middenveld volkomen werd beheerst door onze tegenstanders, kwamen wij al
spoedig met 1-0 achter te staan.
Door enkele spectaculaire reddingen van Hans Wolf en door gevaarlijke ballen net naast of tegen de paal konden wij het ergste voorkomen
Het was dan ook Sjors Ideler, die voor rust nog 1-1 aantekende.
Na enkele wissels in de rust hadden wij door hard te werken met de
gehele ploeg, dan ook meer controle op deze wedstrijd en dankzij
Sjors Ideler en Peter Hartmans die allebei nog eens scoorden haalden
wij de eerste winst, dus tevens 2 punten binnen.

4

FC Ignatius - Diaconessenhuis 0-0
Een op papier duidelijk zwakker elftal moest aantreden tegen het sterker geachte Diaconessenhuis. Het pakte gelukkig toch nog goed uit,
want ons elftal zette zich voor haast meer dan 100% in. En dankzij het
voortreffelijke keeperswerk van Hans Wolf bleef 0-0 gehandhaafd.
Sancta - FC Ignatius 2-3
Volgens het papier was Sancta de zwakste tegenstander in deze competitie, maar wat hadden wij ons daarop verkeken.
Door een snel doelpunt van Sjors kwamen wij wel met 1-0 aan de leiding, maar daarna was het Sancta, die binnen enkele minuten de stand
veranderde in 2-1 ten gunste van hen en tot de rust bleef dit zo.
De beuk ging erin in de tweede helft, want door twee prima goals van
Sjors Ideler mochten wij dan ook best tevreden zijn, dat de overwinning
toch nog bij ons terecht kwam.
* * *

In de volgende Singel leest U meer over deze competitie

30 MEI:
FEESTAVOND IN DE LOUNGE
Op vrijdagavond 30 mei zal er in de lounge een feestavond plaatsvinden
voor alle elftallen met hun supporters, die aan de B.I.C.-zomeravondcompetitie hebben meegedaan.
Om 21.00 uur zal Dhr. Melcherts de prijzen van deze eerste B.I.C.competitie uitreiken aan de deelnemende ploegen.
De muziek op deze avond wordt verzorgd door de band "ON THE
ROCKS", bekend van ons 11-11 bal van vorig jaar.
Wij hopen dat deze avond veel personeelsleden van het S.I.Z. aanwezig
zullen zijn, om er een gezellig feest van te maken samen met onze
gasten van de diverse andere instellingen.
Het feest begint om 20.00 uur en de toegang is gratis.

Wij zijn APOsitief
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Ik kraak mee, na een voetbalwedstrijd
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O.R.-VERKIEZINGEN

ALWEER ?

Ja, alweer; op 16 juni zullen tussentijdse O.R.-verkiezingen
worden gehouden voor 5 vacatures in de O.R., verdeeld over de
volgende kiesgroepen:
1) Vrije lijst.
2) Verpleegkundigen en docenten.
3) Administratieve dienst en overige afdelingen.
4) Paramedische dienst.
5) Civiel-, technische- en tuindiensten.
De vacature voor de laatste groep bestond reeds, maar hoe de
overige zo opeens ontstaan zijn, heeft wel enige verduidelijking
nodig.
Naar aanleiding van de problemen in de leiding verpleegkundige
dienst werd de O.R. gevraagd om mee te doen en te denken over
hoe nu verder te gaan met deze dienst. De O.R. heeft toen een
advies uitgebracht met meerderheid van stemmen.
Later bleek echter dat de hoofden van de verpleegafdelingen en
de O.K. het hier ten stelligste mee oneens waren èn dat de O.R.
te snel had geadviseerd zonder diverse geledingen te raadplegen
wat de meerderheid van de O.R. toen ook heeft toegegeven.
Toen we hierachter kwamen, werd met meerderheid van stemmen besloten het advies aan de direktie te herroepen.
Mede door deze gebeurtenissen meenden enkele O.R.-leden hun
lidmaatschap op te moeten zeggen. Ook meer persoonlijke redenen
(zoals studie, overbelasting door de combinatie werk-O.R.)
speelden hierbij een grote rol.
De overblijvende 8 O.R.-leden respecteren de genomen stappen van

Brandpreventie:
Personeel met brandend maagzuur mag het gebouw niet betreden.
7

deze 4 mensen, al vinden we het wel jammer dat er nu zo'n gevoelige aderlating heeft plaatsgevonden.
Maar ondanks deze problemen hebben we gemeend toch met volle
kracht verder te moeten gaan om de belangen van de werknemers te
behartigen.
Daarom roepen we nu van de genoemde groepen iedereen die zin
heeft om zijn energie in de O.R. te steken op om zich verkiesbaar te stellen.
Slechts met een volledig beman/vrouwde bezetting van 13 personen
valt er goed te werken.
(NB. Vooral de dames onder ons roepen we op om zich verkiesbaar
te stellen omdat een vertegenwoordiging van 1 dame in de O.R.
toch wel weinig is voor een instelling waar meer dan de helft
van de werknemers bestaat uit vrouwen

tot 2 juni heeft U de tijd om U verkiesbaar te stellen,
DUS
en de O R. weer vooruit te helpen.
Informatie altijd te verkrijgen via de leden van de O.R. en via
telefoon nummer 2151 of 2343.
CT/HP.
21-3-80
OR-LEDEN:

Werkzaam:

Jeanne de Geus
Rien Bakkers
Christ Termohlen
Jan Damen
Cees Dek
Leon Schelfhout
Bart Sprengers
Hans Pijen

Telf.centr./Receptie
OK/Anasthesie
Instrumentmakerij
Afd: 16-17
Afd: 01
Afd: 14
Afd: 09
Afd: 05

Edith Oosterhaaven
-den Drijver

Secr. OR - U.flat

Oranjebitter, geef mij maar een neut.
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ZOMAAR EEN PATIENT

Nou nee, niet zomaar een patiënt.
Maar wel iemand vol levenslust en creativiteit.
Deze patiënt is Rob van Nassau, 31 jaar oud en van beroep hoefsmid
te Oudenbosch.
Een man die na 32 week in het Franciscus-ziekenhuis te Roosendaal,
vanaf 26 maart op afdeling 07 ligt.
Hij vult de dagen die hij hier moet blijven met schilderen en wel op
een bijzonder knappe manier, waarvan bijgaande foto's het bewijs zijn.
Rob van Nassau heeft totaal geen opleidingen voor schilderen gevolgd.
Hij begon er zo'n 4 jaar geleden mee, hierbij aangemoedigd door zijn
moeder die zelf, evenals Rob zijn tweelingbroer de penselen vaardig
over het doek laat gaan.
Naast het schilderen heeft Rob nog een bijzondere hobby, namelijk het
bewaren van dieren en dierendelen op sterk water, en dan vooral van
paarden.
9

Het is net zo'n klein ziekenhuis bij mij thuis zegt hij.

In zijn beroep (hoefsmid) heeft hij zich samen met zijn tweelingbroer
gespecialiseerd in het beslaan van moeilijke paarden (ziek, gehandicapt)
Doch hierbij ondervinden zij ook de nodige problemen, getuige een
artikel in "Dagblad De Stem" van zaterdag 20 april.
Hieruit bleek dat het verkrijgen van een vergunning voor het uitoefener
van het bedrijf door de gemeente Oudenbosch wordt tegengehouden.
U merkt wel: een bijzonder man, die patiënt van 07.
Wij hopen dat hij spoedig zal herstellen, en nog veel plezier in zijn
werk en hobby zal vinden.
Red.

Wie wordt er gekNACt, of geNECt!
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RIKNIEUWS

Beste Rikkers,
Met nog twee rikavonden voor de boeg, ziet de stand er als volgt
uit:
+ 339
1. Dhr. den Tenker
2. Mevr. Michielsen + 187
+ 161
3. Dhr. v.d. Enden
4. Mevr. v.d. Enden + 114
Ik hoop u allen weer te zien op de 2e dinsdag van de maand.
Zoals u weet wil het DIO-bestuur voor het volgend seizoen één of
twee personen van de rikkers vragen om de rikavonden te organiseren.
Ik blijf de contact-persoon tussen de rikkers en het bestuur.
Dank u.
R.Melaer.

KOLDERSPUITERS-NIEUWS
In verband met het a.s. 11-jarig bestaan van onze carnavalsvereniging de Kolderspuiters, roept het bestuur mede in verband met
het werk wat aan dit jubileumjaar vastzit, nu reeds kandidaten
op voor onze raad van elf. Zoals gewoonlijk mogen er ook vrouwelijke personen zitting nemen in de raad.
Zitting in de raad van elf betekent uiteraard natuurlijk niet
enkel in het mooie pakje rondspringen, maar het kost natuurlijk
ook tijd in verband met voorbereidingen enz.
Mocht de raad van elf jou wel iets lijken, vul dan onderstaand
strookje in en stop dit voor 17 juni in de DIO-postbus, dan krijg
je van ons vanzelf bericht wanneer we bij elkaar komen.
Naam:
Adres:
Leeftijd:

Afdeling:

geeft zich hierbij op als kandidaat voor de raad van elf.
Handtekening:
11

D.I.O.
PROGRAMMA
VOOR DE MAAND JUNI

VOETBAL:

VRIJDAG 30 mei a.s.
Sluitingsvond B.I.C. tournooi
Zie pagina 6 in deze Singel.

FIETSPUZZELTOCHT: VRIJDAG 6 JUNI
Zie pagina 45 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.

RIKKEN:

Iedere 2e dinsdag van de maand
altijd gezellig, leuke prijzen.

Tot dan
0.Q

AS GE ALLES GOED BEKEKT

Wenneer ge alles goed bekekt,
Van feftig jaar geleje,
En dan bij naaw es vergelekt,
Dan zij mar gaaw tevreje.
Want toen was veur 'ne werkmeens toch
Het lève nie zó schoon,
We werkten toen nooit hard genoeg,
En veur 'n bietje loon.
Toen was er nog gin ziekefons,
Of sociale wetten.
D'r was toen zelfs gin recht veur ons.
Ze han oe te retette.
We ha'n alleen mar plichten,
Daorop weze z'oe direct.
Wè is dè toch veraandert
As ge alles goed bekekt.
Wenneer ge alles goed bekekt,
Dan kund' aon daaw nog merken,
Die mosse mee d'r tien jaor d'rect
Al volop mee aon 't werke.
Of dè ge wel iets had geleerd,
Dá kwaam toen niet zo naaw.
Ge werd alleen geëxploiteerd.
Irst aachter 't spoelgetaauw,
En kost aon 't ketaaw vort aon,
Mee bène en mee èrme,
Dan was 't vort mee de school gedaon,
Daorveur was gin erbèrme.
Dan werde veur oe lève lang
Vort daor teneer geplekt.
Wè is dè toch veraandert,
As ge alles goed bekekt.

Iedere oplossing van de puz, in de Singelpostbus
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Wenneer ge alles goed bekekt,
Dan moete daolijk zegge,
Wè heej den bond toch veul berekt
Deur strijd en overleggen.
We zèn naaw nie alleen mar slaof,
We telle ok vort mee.
De lèvesstandaord is vort gaof,
Dè maag gerust gezeej.
We hoeven naaw nie net as toen
As aawe meens gaon schooien.
We krijgen aawerdomspensioen
Waormee we 't kunnen rooien.
Daorveur verdient de bond alleen
Veur iedereen respect:
Want daordeur is 't veraandert,
As ge alles goed bekekt.

Liedje door Jan van Ostade gemaakt en gezongen op het gouden
feest van de afdeling Goirle van de textielarbeidersbond Sint
Lambertus, 19 november 1950.

Uit: "Het Hoog-ambacht"
42e jaargang- no -29
2 december 1950
Ingezonden door:
J.H.Lambrechts.

Honey Well Bul(I)
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C.D.

Bij het zien van deze twee letters zullen een aantal associaties
gemaakt worden, met b.v.:
civiele - dienst
corps
- diplomatique
christen - democraten
controle - dienst
chocolade - drank
chinees - drama
enzovoorts.
Dat mag best. De context zal moeten uitmaken wat deze letters te
betekenen hebben.
Ze kunnen echter ook gebruikt worden als initialen of te wel
aanvangsletters van een naam, wat in kranten veelvuldig gebruikt
wordt om personen aan te duiden, wiens volledige naam niet bekend mag worden (omdat meestal misdaad in het spel is).
In dit laatste geval is het dus heel erg belangrijk erop toe te
zien dat de juiste initialen gebruikt worden, omdat anders een
ander persoon - dan de bedoelde - aangewezen wordt.
Dit geldt niet alleen voor de initialen, maar voor de hele naam.
De voor- en achternaam zijn zulke persoonlijke bezittingen van
iemand waar een ander best voorzichtig mee moet omgaan om geen
brokken te maken.
Iemand's naam verkeerd schrijven kan soms even erg zijn als
iemand negeren; gebrek aan belangstelling voor het persoonlijk
bezit van die andere.
Om bij de initialen C.D. te blijven wil ik een naam fingeren,
waarmee het fout kan gaan.
Stelt U zich voor dat U heet:
Caas Dak ")
Hoe verschrikkelijk moet het niet zijn om Caas veranderd te zien

Hans bedankt

15

worden in ons nationaal zuivelprodukt Kaas Dak (maar één letter
tje verkeerd, terwijl het nog hetzelfde klinkt:).
Kunt U zich voorstellen welke ongepaste humor hierbij gevoegd
gaat worden. En daar zal het hoogstwaarschijnlijk niet bij blij
ven. Als ze de smaak te pakken hebben van de spot die met de
naam zoals die van Caas Dak (overigens met alle namen, ook de
Uwe) gedreven kan worden, dan is het hec van de dame:
Dus
Doe een ander niet aan, wat U niet wilt dat ze U aandoen:
geef C.D. wat C.D. toekomt.
en
") (elke overeenkomst of gelijkenis met een eventueel bestaande
naam berust op louter toeval).
L.D. van Opl

HUISHOUDBEURS IN AMSTERDAM

Op zaterdag 19 april organiseerde DIO dit jaar weer een uitstapje naar de huishoudbeurs in Amsterdam.
Er was een bus gehuurd die geheel gevuld met hoofdzakelijk dame:
's-ochtends vroeg naar Amsterdam vertrok.
Degenen die geïnteresseerd waren in de nieuwste keuken en huishoudelijke hulpjes konden zich daar heel de dag amuseren.
Ook de mannen kwamen niets tekort. Er werd veel hobby-, knutselen ander gereedschap gedemonstreerd.
De beurs stond dit jaar natuurlijk in het teken van het oranjehuis, in de vorm van handdoeken, affiches, buttons, flessen wij]
en drank met de koninklijke afbeeldingen er op.
Verder kon men zich rijkelijk te goed doen aan het proeven van
allerlei soorten wijnen en likeuren.
De verkopers waren onvermoeibaar met het aanprijzen van hun artikelen.
Al met al kwam iedereen wel aan zijn trekken, gezien de volle
boodschappentassen die men 's-middags de bus in sleepte.
Om 6 uur 's-avonds werden we netjes door de bus bij het ziekenhuis afgeleverd.
Kortom zo'n dagje is beslist de moeite waard voor het volgend
jaar.
Een beursbezoeker

Brandpreventie:
Het is verboden een gloeiende hekel aan iemand te hebben
16

DEZE MAAND: OP ZOEK NAAR DE TONEELCLUB

Navorsing en speurwerk zijn de echte verslaggever-journalist natuurlijk niet vreemd. Echter de beroemde roddelschrijver, Uw dienaar in
het leveren van de meest intieme wetenswaardigheden van alles wat
maar een beetje ster is, Flans Snel, heeft slechts met veel moeite en
gevaar voor eigen leven iets bloot kunnen leggen van de geheimzinnige
Toneelclub.
Voorzitter: Zware jongen!
Een oproep in Uw lijfblad de
Singel om lid te worden van
een toneelvereniging was
het begin van een organisatie
die zijn weerga niet kent.
Onder voorzitterschap van
Ad Havermans bestaat er
nu een club die zich voorbereidt op het grote leven:
de showbizz.
Zenuwen blijven!
Een van de eerste repetitieavonden was Uw reporter
Hans Snel ter plaatse om
voor U door het sleutelgat
te gluren.

17

Jonge prille sterretjes zoals Karin, Corrie, Maria enz. ritselden nerveus met hun pagina's tekst.

De meer ervaren gearriveerde actrice's ritselden een stuk zekerder
al hoorde ik Mevr. Adriaanse zeggen: Ik doe het nu al 4 jaar maar de
zenuwen blijven.
Oog in oog met de regisseur!
Een in trimpak gestoken
regisseur die tevens de auteur
van het stuk is kan ik al snel
ontmaskeren als iemand van
de afd. personeelszaken.
Hij leidt de groep trefzeker in
de richting van het drama,
toneel in zijn puurste vorm!
Het stuk!
Tijdens de repetitie en wat er
vooraf ging heb ik veel indrukken opgedaan die ik slechts
gedeeltelijk heb kunnen verwerken.
Mooie en leuke teksten werden afgewisseld met vaktaal. Dat laatste
wil ik U niet besparen:
moeder a, moeder b, opkomen, artikuleren, b 2 enz.
18

Wie zijn de vedettes?
De volgende keer wil ik graag een tipje van de geheime sluiter optillen
en U in kontakt brengen met de vaak oogverblindend mooie actrice's en
de karaktervolle acteurs. Enkele heb ik al genoemd maar graag wil ik
nog even de naam Victor laten vallen die een werkelijke glansrol vertolkt.
Volgende keer meer!!
* * * * * * * * * *

BINNENGEKOMEN SHOWNIEUWTJES !
Zuster Pien (blond met ravenzwarte wenkbrauwen) heeft dokter Bartels
(jong, energiek en knap) tegen zijn scheen getrapt, omdat hij haar
probeerde te kussen.
- - De analist Langersma zal het wel ontkennen, maar behalve dat hij geen
navel heeft, gaan er hardnekkige geruchten, dat hij belangrijke berichten op zijn buik schrijft.
Zuster Pien heeft dokter Bartels een kaakslag gegeven, omdat hij dat
lekker vindt.
Wist U dat één van de leden van de Raad van Elf op het moment werkt
aan een solo-L.P.
- - Dokter Bartels heeft zuster Pien in haar arm gebeten, omdat zij hem
een blauw oog heeft geslagen, terwijl hij haar uitdrukkelijk had gezegd
een kaakslag lekker te vinden.
Mevr. O.Z. uit Br. schrijft mij:
'De Ignatiusshow'
hoe bedenken ze het zo!
Wat stelt dat toch voor
stijgt de Singel daar nou door?'
Antw. H.S.:
'Wij zingen allen in koor
Mevr. O.Z. ga zo door!'
Uw kritische reactie
heeft de aandacht van de redaktie.'
P.S. Natuurlijk stijgt de Singel, alleen U loopt nu wel een beetje de
spuigaten uit.

Logon dinied
19

ZESKAMP-NIEUWS

ZESKAMP 1980

Maandag 21 april j.l. hebben we de eerste zeskamp-vergadering
gehad in het projectie-lokaal van de school.
Uit het aantal aanwezigen viel op te maken dat enkele afdelingen de datum vergeten moesten zijn, er waren 19 officiële inschrijvingen binnen, van zo'n 8 ploegen waren er maar vertegenwoordigers aanwezig.

Het werd een korte gezellige samenkomst, waar het programma voce
de zesde september werd doorgenomen.
De ploegen kregen het thema mee: de tachtiger jaren; dit thema
moeten zij verder verwerken in hun kleding of joker.
De leiding van de zeskamp hoopt op een maximaal aantal ploegen
van 24.
Dus afdelingen die nog niet hebben ingeschreven, doe dit snel
voordat we je teleur moeten stellen.
Tot nu toe schitteren nog enkele ploegen door afwezigheid bijv.
K.N 0.
Zijn daar echt geen actieve mensen te vinden?
Steek de koppen eens bij elkaar daar.
Op maandagavond 9 juni vindt in het projectielokaal de 2de vergadering plaats voor alle ploegen.
Op deze avond krijgen dan de ploegleiders ook het draaiboek en
de spelletjes uitgedeeld.

Expert, nou ja!
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WIST U DAT
* de Singel vorige maand knap overtijd was.
* er binnenkort nogal wat vacatures zijn in de flat.
* F.C. Ignatius vast niet het nederlaag toernooi van huize Lucia zal winnen.
* zij waarschijnlijk wel de grootste nederlaag kregen door het Lucia.
* het maar liefst 5-1 werd voor het Lucia.
* F.C. Ignatius dit seizoen erg wisselende resultaten boekt.
* wij hiervan de oorzaak nog niet hebben kunnen vinden.
* we op 30 mei een feestavond hebben in de lounge met prijsuitreiking door
dhr. Melcherts.
* iedereen die F.C. Ignatius een warm hart toedraagt van harte welkom is.
* de toegang gratis is.
* we voor deze avond 20.000 B.I.C. consumptiebonnen hebben.
* ze deze avond niet op hoeven.
* tijdens deze feestavond de muziek wordt verzorgd door het orkest
On the rocks.
* de belangstelling voor de auto erg groot was.
* we op zes juni onze jaarlijkse fietsenrally hebben.
* het ook dit jaar weer barbeque is in de maalderij.
* daar de Silver Wings weer op veler verzoek de muziek verzorgen.
* we hopen dat het dit jaar eens droog mag zijn met de fietsenrally.
* we bijna al 24 ploegen hebben voor de zeskamp.
* u 9 juni niet mag vergeten i.v.m. zeskamp vergadering, in het projectielokaal
om 20.30 uur.
* u daar dan ook alle spelletjes te horen krijgt.
* we op zaterdag 31 mei met F.C. Ignatius naar Leiden gaan voor een voetbal
toernooi van onze vrienden Endegeest.
* degene die deze dag meewillen zich op kunnen geven voor de bus bij
W. Hartman tst. 2444.
* we na het toernooi een indische rijsttafel krijgen.
* ik het hierbij laat en u graag op 30 mei in de lounge zie of 31 mei in de bus
naar Leiden.
P.S. de bus vertrekt om 8.15 uur bij de hoofdingang.
kosten f 5,-- per persoon.
groetjes den Hck.

In België zeggen ze: Allé, vooruit, achteruit
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ATTENTIE, ATTENTIE, ATTENTIE

Door Inspanning Ontspanning bij onze volleybalafdeling

Het afgelopen seizoen heeft een groepje DIO-leden zich op een
prettige en ontspannende wijze bezig gehouden met recreatief
volleybal.
Er werd meegedaan aan competitie en als eigen organisatie was e
een goed bezet nederlaagtournooi.
Ook het nieuwe seizoen gaan één of twee teams meedoen aan de
recreatieve competitie.
Veel hangt uiteraard af van de ambities die onze personeelslede
koesteren.
Om goed voor de dag te komen willen wij onze groep graag uitbreiden met + 20 spelers(sters).
De training en de wedstrijden zijn op donderdagavond in de
sportzaal van de Mavo in de Bisonstraat.
Na een uurtje trainen begint dan de wedstrijd.
Het voorbije seizoen is gebleken dat een aantal mensen veel
plezier aan deze sport beleefde.
Het seizoen loopt van september tot omstreeks mei.
Vóór 1 juni moeten wij al inschrijven voor het volgende seizoen
Het is daarom wenselijk dat wij bijtijds weten wie er meedoen.
Geeft U zo snel mogelijk op of vraag inlichtingen bij:
Gerard in 't Groen
Instrumentmakerij
Tst. 2343

Brandpreventie:
Het is verboden brandewijn mee naar kantoor te nemen
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GEZIEN I

Bedenk een onderschrift bij deze foto
De origineelste inzending belonen wij met
een leuke verrassing

1/
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Verslagen van zesdeklassers die op donderdag
24 april een bezoek hebben gebracht aan het
Ignatius-Ziekenhuis.

NAAR HET ZIEKENHUIS

(van Annemieke)

We kwamen donderdagmorgen om kwart voor negen naar school.
De auto's zouden om tien voor negen aan school staan en zouden
dan vertrekken.
Om ongeveer negen uur kwamen we in het Ignatiusziekenhuis aan.
We moesten even wachten op de andere auto's en daarna mochten
we naar binnen.
Hierna hingen we onze jassen op en gingen naar het projektielokaal.
Een paar mensen vertelden ons over een ongeluk. Ook moesten we
bij elkaar de polsslag opmeten. Hiervoor werd een zandloper gebruikt.
De zandloper liep 15 seconden en terwijl moesten wij tellen
hoeveel keer je hart sloeg.
Na een tijdje kregen we limonade.
Daarna gingen de drie groepen een andere kant uit.
De eerste groep ging naar mevrouw van Steenbrugge, daar moest
je verbanden aanleggen.
De tweede groep ging naar de keukens. In één van die keukens
waren twee grote koelcellen. Eén van die koelcellen was 27 graden onder nul.
De derde groep ging naar de heer Demarbaix. Daar gingen we een
film maken. Het ging over een jongetje dat een ongeluk had
gehad. Alles werd opgenomen op een video-recorder.
Toen we overal geweest waren gingen we terug naar het projectielokaal. Daar werd de film afgedraaid op de televisie.
We hebben erg gelachen.
Daarna was het tien voor twaalf. Het was tijd om naar huis te
gaan. We vonden het jammer. Maar we hebben toch een leuke dag
gehad.
We gingen vanmorgen, 's morgens naar het ziekenhuis met de
auto's; alle jongens zaten bij meneer Borburgh.
Rond kwart over negen kwamen we bij het Ignatius-ziekenhuis.

SML, het gaat jullie wel, vaarwel
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Het was erg groot. Toen gingen we naar binnen; we moesten eerst
naar boven.
Hierna gingen we het projektielokaal binnen. Het was erg groot
en mooi.
Eerst gingen we luisteren naar meneer Demarbaix, want hij vertelde over een ongeval en vervolgens zagen we een echt hart op
sterk water in een vierkant glas.
Hierna gingen we naar de keuken, dat was leuk, want we waren in
drie groepen verdeeld en in de keuken liep er een kok mee die
ons rondleidde. We hebben o.a. wasautomaat gezien die zo groot
en lang was als een schoolbord en pannen die heel groot waren en
een restaurant.
Na een poosje gingen we terug naar het projektielokaal en daar
zagen we een video-recorder en we wisten nog niet wat de bedoeling was maar toen de meneer zei dat er een soort toneelstuk was,
begonnen we te begrijpen dat we op de televisie kwamen, natuurlijk niet bij de K.R.O. maar gewoon in het projektielokaal.
Wij deden net of John een been gebroken had. Diana en Irene
waren bezoekers van school, Frank was om te kijken wat John
lekker vond, Corina kwam als verpleegster. Majorie kwam voor de
koorts en ik was dokter en ik deed de hartslag met de stethoscoop.
Toen we allemaal klaar waren gingen we naar de televisie kijken
en we hadden nog veel gelachen.
Daarna bedankten we de mensen die het georganiseerd hadden en we
nodigden ze uit op de schoolverlatersdagen.
Henkie.

Drie keer achter elkaar op één dag kwam een klein jongetje in
onze bibliotheek het ene boek over konijnenfokken voor het
andere ruilen.
Ik werd nieuwsgierig en vroeg hem of hij in die boeken niet
kon vinden wat hij nodig had.
Somber zei hij me: "Nee, in al die boeken heb je twee konijnen
nodig en ik heb er maar één!"

Weight-watchers, nog een paar kilo
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MAROKKO IN VOGELVLUCHT

Marokko is groter dan Nederland, zowel in bevolking (1,3 maal
Nederland) als in oppervlakte (13 maal Nederland).
Het landschap is buitengewoon afwisselend.
In het noorden zien we de westelijke uitloper van het Atlasgebergte, met tussen de bergketens vlakke stukken waarop enkele
belangrijke steden liggen, zoals Meknes en Fes - beide eeuwenoude centra van handel en cultuur.
In het midden van Marokko ligt een al veel heter en droger gebied, met aan de kust van de Atlantische Oceaaan de hoofdstad
Rabat (300.000 inwoners) en de veel grotere havenstad Casablanca
(1,5 miljoen inwoners) en verder in het binnenland de beroemde
oude vestingstad Marrakesh.
In het zuiden, tenslotte, vinden we een stuk van de Saharawoestijn, kameel-fokkers zwerven daar rond langs traditionele
routes, elk jaar dezelfde putten en oases bezoekend.
BEVOLKING

Niet alleen het landschap maar ook de bevolking vertoont zich ii
allerlei schakeringen.
De afstammelingen van de oorspronkelijke bewoners van Marokko
worden Berbers genoemd - een naam die Griekse zeevaarders al aal
het begin van onze jaartelling gaven aan de bewoners van Noord
Afrika. Later, in de middeleeuwen, kwamen de arabieren via de
woestijn uit het oosten opztten; op sommige plaatsen bleven zij
als aparte stammen tussen de Berbers inwonen, op andere plaatse
vermengden zij zich met de Berbers.
Een derde bevolkingselement vormen de negers, afstammelingen va
slaven die in vroegere eeuwen uit de meer zuidelijke landen van
Afrika werden aangevoerd. De meeste van deze slaven werden huis
bedienden, die na een aantal jaren trouwe dienst hun vrijheid
kregen; hun nakomelingen hebben zich ook voor een belangrijk
deel vermengd met de rest van de bevolking.
KULTUUR
Even gevariëerd als landschap en bevolking is de Marokkaanse
kultuur.
Hoewel ook in de kultuur, net als onder de bevolking, een sterk

Een gouden Greep
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menging is opgetreden, kan men vaak toch nog elementen herkennen
die typerend zijn voor de Berbers, andere die typerend zijn voor
de Arabieren en nog weer andere die typerend zijn voor de verschillende negerkulturen.
Dit geldt met name ook voor het godsdienstige leven.
Bijna alle Marokkanen beschouwen zich als moslims, aanhangers
van de islam; het aantal christenen en joden dat in Marokko
woont is byzonder klein.
In het godsdienstig leven zijn echter, naast de officiële islam
die met de Arabieren uit het oosten kwam, nog allerlei elementen
te vinden die afkomstig moeten zijn uit het geloofsleven van de
Berbers vóór de komst van de islam of uit bepaalde negergodsdiensten. Met name de verering van heiligen en het geloof in
allerlei magische krachten - twee verschijnselen die karakteristiek zijn voor het geloofsleven op het Marokkaanse platteland horen eigenlijk helemaal niet thuis in de islam zoals de profeet
Mohamed die heeft verkondigd.
Je zou deze verschijnselen bijgeloof kunnen noemen - maar ze
zijn zo verweven met de geschiedenis en de gebruiken van het
land, dat het idee eraan te twijfelen helemaal niet opkomt bij
vele mensen.
Het is de gewoonte zo te geloven en daarom zijn allerlei verschijnselen die ermee samenhangen óók gewoon voor veel Marokkanen, hoe vreemd wij die verschijnselen misschien vinden.
In het bovenstaande zijn al een paar manieren gesuggereerd waarop je de Marokkaanse samenleving zou kunnen onderverdelen.
Een heel belangrijke onderscheiding is natuurlijk die tussen het
platteland en de stad; een tweede die tussen Berbers en Arabieren; een derde die tussen wat ik maar religieuze folklore zal
noemen en officiële islam.
Grenzen zijn vaak niet scherp te trekken, maar ik geloof toch
dat het verhelderend is om deze onderscheidingen iets nader uit
te werken - temeer omdat deze ook doorwerken in het politieke
leven.
STAD - PLATTELAND
In de eerste plaats dan de tegenstelling tussen platteland en
stad.
Het woord platteland is in zoverre ongelukkig als we het over
Marokko hebben, omdat een groot deel van de boeren in de bergen
woont - allerminst een plat gebied dus.
Op de meest onmogelijke plekjes in de bergen vindt men kleine

KunstGREEPen
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dorpen, waar vaak niet meer dan enkele tientallen gezinnen won(
die allemaal op de een of andere manier verwant zijn aan elkaa]
De aanwezigheid van een bron of put bepaalt, waar mensen kunne/
wonen: de regen valt schaars en onregelmatig, vooral in de zoete
en stroomt dan meteen langs een helling naar beneden en verdwijnt in de grond. Er zijn dus geen sloten die het hele jaar
vol water staan, zoals in Nederland.
Een deel van de gevallen regen zakt echter door poreuze steenli
gen langzaam onder de grond naar beneden en komt later op de
helling in een bron of put weer aan de oppervlakte.
Die poreuze steenlagen vormen dus een reservoir dat elke dag eE
beetje water levert aan verschillende bronnen en putten.
Van die hoeveelheid hangt het af hoeveel mensen en dieren rondt
zo'n bron of put kunnen leven en welke planten er verbouwd kunnen worden.
Men verbouwt in Marokko ongeveer dezelfde groenten als in Euro
onder de vruchtbomen zijn er echter verschillende die typisch
zijn voor een warm klimaat, zoals de olijfboom, de vijgeboom er
de dadelpalm.
Dan zijn er manshoge cactussen, die een vrij waterige vrucht or
leveren, maar uitstekend als heg kunnen dienen om een terrein a
te grenzen.
De vlakbij huis gelegen terreinen worden gebruikt als tuin of
boomgaard, de verderweg liggende om graan te verbouwen of als
weidegrond voor geiten, schapen en koeien.
De dieren worden elke avond weer naar het dorp geleid, hun mest
is nodig voor de tuinbouw.
In de vlakke stukken tussen de bergen zijn de landbouwbedrijven
vaak aanzienlijk groter dan in de bergen. Daar kan men ook gemakkelijker met landbouwmachines werken.
In de woestijn, daarentegen, is landbouw vrijwel onmogelijk,
tenzij men met motoren water oppompt uit onderaardse waterlagen
diep onder de oppervlakte. In Marokko is dat niet lonend, omdat
er genoeg andere streken in het land zijn waar men goedkoop,
zonder zulke dure hulpmiddelen, groente en fruit kan verbouwen.
Op de plaatsen waar het water vanzelf naar boven komt, zogenaan
de oasen, plant men wel dadelpalmen omdat die maar weinig water
nodig hebben terwijl de vruchten niet gauw bederven. Nomaden
ruilen die bijvoorbeeld graag tegen wol van hun dieren.

Geheel anders is het leven in de stad.
Daar vindt men nog altijd veel ambachtslieden, die traditionele
handwerken beoefenen; daarnaast natuurlijk allerlei handelaars

Brandpreventie:
Het is verboden bij een vergadering op hete holen te zitten
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en winkeliers; tegenwoordig ook steeds meer arbeiders die in
moderne fabrieken werken, kantoorbedienden en ambtenaren.
De meeste steden bestaan uit drie gedeelten.
Een gedeelte is de oude stad, met zijn smalle en bochtige
steegjes.
De mee te huizen zien er van buiten bijna als een vesting uit;
door een deur komt men op een binnenplaats met trappen en galerijen, waarop de verschillende kamers uitkomen.
Vaak wonen er verschillende gezinnen in zo'n huis.
Rondom of naast de oude stad vindt men de moderne wijken, de
straten zijn daar veel breder en hebben trottoirs, de huizen in
laagbouw of hoogbouw zijn net zo gebouwd als in Europa.
Nog weer verder, waar de straten van de stad ophouden, vindt men
de zogenaamde "bidonvilles", de krottenwijken. Daar wonen voornamelijk de mensen die van het platteland zijn gekomen en zonder
werk zijn.
Van afvalhout en platgeslagen blikken (bidonsblik) bouwen zij
hutten waar zij gratis kunnen wonen, terwijl zij met kleine karweitjes genoeg hopen te verdienen om wat eten te kunnen kopen.
Vaak ziet men mensen uit hetzelfde dorp ook in de stad weer bij
elkaar kruipen, ze wonen in dezelfde stadswijk of in dezelfde
bidonville.
Dat gebeurt niet alleen vanwege de gezelligheid maar tegelijk
uit zelfbescherming.
Mensen uit hetzelfde dorp zijn vaak ook familie van elkaar en
familieleden zijn in Marokko min of meer verplicht om elkaar te
helpen.
De oude gewoonten van onder elkaar trouwen en elkaar helpen, die
kenmerkend is voor het dorpsleven in Marokko, vindt men nog voor
een deel in de stad terug. Een van de redenen daarvoor is dat
het in de stad erg belangrijk is dat men er relaties heeft, bijvoorbeeld bij het zoeken naar werk.
Dat laatste is niet eenvoudig in een land als Marokko, waar al
tientallen jaren een grote werkloosheid heerst. Zelfs mensen met
een diploma hebben het niet makkelijk, omdat voor elk baantje
tientallen of zelfs honderdtallen kandidaten zijn die een diploma kunnen laten zien. Wie uiteindelijk zo'n baantje krijgt wordt
vaak bepaald door relaties of korruptie.
Wie geen geld heeft om mensen om te kopen moet het van zijn
ralaties hebben, al gaat het om een baantje als straatveger.

Een Molshoop voor de uitrit
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BERBERS EN ARABIEREN

De tweede tegenstelling die we hebben gemaakt is die tussen
Berbers en Arabieren.
Er leven in Marokko enkele tientallen Berberstammen, elk met hu]
eigen taal. Die Berbertalen verschillen vaak zoveel van elkaar,
dat Berbers van verschillende stammen elkaar nauwelijks of helemaal niet verstaan.
Behalve hun eigen taal hebben de Berberstammen ook hun eigen
gebruik en hun eigen recht.
In hun originele vorm vindt men de Berberkulturen alleen maar ii
betrekkelijk geïsoleerde gebieden in de bergen en in de woestiji
Daar vindt men nog mensen die van Berberafkomst zijn, een
Berbertaal spreken en allerlei oude Berbergebruiken in ere houden.
"Het grootste deel van de bevolking van Marokko bestaat echter
uit mensen van Berber-afkomst die Arabisch spreken.
De reden van die overgang op het Arabisch is dat het Arabisch
niet alleen een spreektaal is maar ook een schrijftaal.
De verschillende Berbertalen hebben wél een rijke schat aan verhalen, die van generatie op generatie worden doorverteld, maar
géén literatuur in de zin van geschriften of boeken.
Men kan natuurlijk in principe wek zo'n Berbertaal schrijven,
bijvoorbeeld met Arabische of Europese letters. Een enkele keer
gebeurt dat ook wel eens. Dan blijkt echter het bezwaar dat
vrijwel niemand het leest.
De Berbers die hebben leren lezen en schrijven, leerden Arabiscl
of Frans of Spaans.
Dat zijn alle drie talen die door vele mensen worden begrepen ei
waarin al veel boeken zijn geschreven.
Als Berbers een brief of een artikel of een boek schrijven, dan
doen zij dat bijna altijd in een van die drie talen.
(wordt vervolgd)

Voor de lounge zijn tegels gelegd,
in Amsterdam wordt er mee gegooid
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CURSUS MAROKKAANS
Maanden
januari
februari
maart
april
mei
juni
juli
augustus
september
oktober
november
december

Dagen

jènneier
febrájer
márs
èbriel
mei
joenjoe
joeljoe
rroest
sèptèmber
oktober
novèmber
dezjèmber

maandag

nhár l'tnien

dinsdag

nhár l'tlètta

woensdag

nhár l'árbá'á

donderdag

nhár l'gmies

vrijdag

nhár l'zjoemá'á

zaterdag

nhár sat

zondag

nhár l'hèdd

...x per... ...márraat f
b.v.: 3 x per dag =
tlètta márraat f'nhár

Telwoorden
1

wáhèd

20

ásjrien

2

zjoezj

30

tlèttien

3

tlèttá

rèb'ein

4

árbá'á

40
50

5

gèmsá

60

sèttien

6

sttá

70

sèb'ein

7

sèb'á

80

tmènien

8

tminjá

90

tès'ein

9

tsá'oed

100

10

á'ásjrá

1000

11

h'dásj

gèmsien

miá
èll'Cif

Ivonne in overall; een salarismonteuse
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A
édèt

aantal:
aantrekken
u moet aantrekken (mw):

chássék tulbusie

u moet aantrekken (hr):

chássèk tulbus

aardappelen:

l'bátátá

abortus:

t'hèyíml bnèèdfim

adres:

l'ádriesá

afmeten:
u moet afmeten (mw):

woeznie

u moet afmeten (hr):

woezim

afspraak:

1. rendezvous
2. mie'éèd

afvallen:
u moet afvallen (mw):

da'áfie

u moet afvallen (hr):

dá'áf

alcohol:

1. álkohoel
2. rchblur

alles goed?:

lèbès?

alstublieft
(bij geven):

t'fáddál

(bij vragen):

min fádlák

altijd:

deimèn

andere:

oechrá

angst:
apotheek:

cháwf
1. farmasie'èn
2. sèydèlie's
drèê
sèyyaarà
liel

arm:
auto:
avond:

Gordels vast en zeker
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B
baarmoeder:

1wwèèldà

baby:

shbbie

bakken:
U moet bakken (mw):
zij moet bakken:

qlie
hieya t'qlie

bed:

l'fraasj

beetje:

sjwie'h

begrijpen
ik begrijp U:
ik begrijp U niet:
begrijpt U?:

èná fhèmtiek
mè'n'árrafsj
fhèmtie?

behandeling:

moe'élèzjá

belangrijk:

moehiem

bellen (telefoneren)
U moet bellen (mw):
U moet bellen (hr):
beneden:

êmulie tieliefon
émUl
tieliefon
tèht

besturen (v. auto)
U moet niet besturen (mw):
U moet niet besturen (hr):

ma chsUksj tsooqie
ma chsUksj tsooq

betaling:

lUchlaas

beterschap:

l'woelèèdá

bevalling:

oelèdh

bewegen
U moet bewegen (mw):
U moet bewegen (hr):

Charkie
t'hárk

bezoek:

zieyaará

binnen:

èl'dág'l

blik (conserven):

1.
2.

llátá
bwátá

Brandpreventie:
Heethoofden dienen regelmatig gekoeld te worden
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bloed:

dinn

bloeddruk:

dárt èddUm

bloedgroep:

noo'ê èddUm

boeren:
hij moet boeren:
hij boert:

chsoo ie'tgrá'à
kei'tgrá'à

borstvoeding:

1. hèllieb l'bUzoelá
2. hèllieb d'l'oem

boter:

zilbUda

boterham:

choebz

boven:

fooq

broekje:

kient

brood:

choebz

buik:
buiten:

bárrá

C

consultatiebureau:

máktub l'istiesjára átebieya

(wordt vervolgd)

Een vrouw is als een kikker; altijd koude voeten, net zo'n grote mond
en bang voor de ooievaar
34

DIO-VOLLEYBALNEDERLAAGTOURNOOI (8)

Spanning, spanning tot de laatste minuut van dit nederlaagtournooi, daar zorgden de mensen van de Instrumentmakerij voor.
Dat de voorspelling van met tactiek spelen en omgaan van Toontje
Lauwen bijna uitkwam is nu wel gebleken. Doordat de verhuizing
bij het Laboratorium al in volle gang was, konden twee spelers
van de Instrumentmakerij niet mee doen, namelijk Toontje en
Mario, waardoor dit team toch weer erg krap in hun spelers kwam
te zitten. Maar doordat dit een tournooi is voor een recreatieve
ontspanning werd dit heel makkelijk opgelost. Doordat een nieuwe
speler voor Dio aanwezig was, kon deze zijn talent bij het team
van de Instrumentmakerij tonen, wat niet gering was gezien het
verloop van deze partij. Ook hun dagelijkse leider Gerard in 't
Groen maakte de overstap van Dio naar zijn vaste collega's.
Deze had in de afgelopen dagen zijn mensen al aardig opgepept,
waardoor toch een geladen team klaar stond om aan te treden met
een nieuw benoemde aanvoerder in de persoon van Jack v.d. Bliek.
Dat een Christ Termohlen in zijn persoon al een zesde deel van
het speelveld voor zijn rekening nam en maar steeds op de foto
wilde, waarbij het toch is gelukt om het vast te leggen dat
Christ (HOOG) boven het net de bal bij de tegenstander afmaakte.
En dan de manier van de opslag; het leek wel of hij met een
bokstraining bezig was, maar punten scoorde hij bij deze er wel
mee en dat de bal over het net moest en dat de speler niet in
het net mocht klimmen ondervond hij ook. Je kunt er nu wel uit
opmaken: aan amusement ontbrak het ook nu weer niet wat toch de
keerzijde van dit tournooi moest zijn sport en plezier. Maar dat
deze wedstrijd dit verloop zou krijgen had niemand verwacht.
In de eerste set nam de Instrumentmakerij een vrij vlotte start
door Dio weer tegen een achterstand te laten aankijken, wat
tegen Dio altijd de beste tactiek is. Maar na de overname van de
opslag kon Dio nog wat goed maken, ofschoon dit maar heel weinig
zou zijn; een fel en moedig spelend team van de Instrumentmakerij
onder felle aanvoering van Gerard in 't Groen wilde Dio wel eens
de das omdoen. Nou en die heeft wel strak gezeten ook, want met
een stand van 6-15 werd Dio even op hun puntjes gewezen. Dat Dio
daar wel iets aan wilde doen bleek in de tweede set. Men liep nu
vrij vlot naar 4-0, maar verder ging het weer niet zo hard.
De Instrumentmakerij kwam aardig terug doordat er toch wel wat

Ludiek: Bij de Stem een schaar lenen om die leuke spreuken
uit de Singel te knippen.
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talenten verborgen zijn geweest. Bij tussenstanden van 4-4, 7-4
en 8-8 leek het erop of Dio deze set niet zomaar wilde afstaan.
Maar door een felle sprint lukte het de Instrumentmakerij om op
een 9-14 stand te komen. Maar voor dat laatste punt werd er nog
wel zes tot zeven keer van opslag gewisseld; had men bij deze
stand de set uit kunnen maken dan was, naar later zou blijken,
dit team winnaar geworden van dit nederlaagtournooi. Vandaar dat
de uitslag altijd pas na het laatste fluitsignaal bekend is.
Deze set eindigde nu bij een stand van 13-15. De laatste set zou
dus toch nog belangrijk zijn doordat de eindstand nog steeds onbekend was.
Deze spannende en boeiende set kwam ook weer voor rekening van
de Instrumentmakerij. Bij een stand van 5-15 werd Dio weggespeeld.
Door deze stand kwamen de mensen van de Instrumentmakerij net
2 punten te kort om winnaar van dit Nederlaagtournooi te worden.
Nu dit tournooi is afgelopen en Dio de afsluiting voor haar rekening heeft genomen, sluit ik deze periode van het Volleybal af
door iedereen die zijn steentje op welke manier dan ook heeft
bijgedragen hartelijk te bedanken. Nu mijn pen toch wel ver is
leeggeschreven, wil ik deze ruimte vrijgeven voor een ander die
iets wil schrijven.
Hartelijk dank voor uw belangstelling en speciaal
het Dio-bestuur voor hun medewerking,
Gerard Kamp,
Röntgenarchief.

Als het gif gestort is dempt men de put (HS)
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DIO-VOLLEYBALNEDERLP►AGTOURNQOT (16)

Ondanks de zeer geringe uitslagen van het Klokkenbergtournooi dat
dit jaar door de Schorsmolen werd georganiseerd en het volgende
jaar misschien door het Laurens-Ziekenhuis, is de avond toch
voor ons team een goede afleiding voor de dagelijkse inspanning
geweest. Van de drie wedstrijden in de voorronde werd er namelijk maar één gewonnen van het Psychotherape-tisch Centrum "De
Mark". De Klokkenberg, een oude bekende uit het Nederlaagtournooi, nam nu ook zijn revanche in dit tournooi door ons een fikse nederlaag toe te brengen.
De tweede klap mochten we van het Diaconessenhuis in onze tas
opbergen. Dit A-team heeft ook zijn goede diensten in het Nederlaagtournooi bij Dio al aangetoond. Dat deze nederlaag geen
grote schande voor Dio is geweest bleek uit het verloop van dit
tournooi. Diaconessenhuis is namelijk de finalist geworden tegen
het ook al bekende Stichting 't Hooghuis. Deze zeer boeiende en
spannende finale werd een overwinning voor Stichting 't Hooghuis.
Onze tegenstander van 3 april in het Nederlaagtournooi "Huize
Elisabeth" speelde ook hier haar jaarlijkse partij volleybal;
dit team, dat verder in het jaar ook geen volleybal speelde, zou
hier een paar wedstrijden als training voor het Nederlaagtournooi haar krachten nog wat kunnen opvoeren doordat men uit 2
teams namelijk 1 team kon vormen. Door een goede start kon men
in de eerste set wel wat punten verzamelen, maar ondanks de inspanning in dit deel van de wedstrijd lukte het niet om door te
gaan.
Dio, dat ook nu weer zeer ontspannen haar partij kon spelen,
maakte hiervan nu ook weer goed gebruik doordat dit team toch
ook weer niet op elkaar was ingespeeld. Deze eerste set werd dan
ook een overwinning voor Dio met 15-6,
Dat de tweede set Dio zo in de verdrukking zou brengen werd door
niemand verwacht. "Elisabeth" was uit een ander vaatje gaan tappen. In een goede eerste helft maakte Dio zich nu toch wel wat
meer ongerust; nu speelde men bij "Elisabeth" alles of niets,
wat deze set wel een spannend verloop gaf; door een goede aanloop werd Dio weer wakker. Het werd tijdens de tweede helft in
deze set toch een nek-aan-nek-race naar de volle winst.
Ondanks een gelijk opgaande puntenverdeling kon "Elisabeth" de
eindsprint van Dio toch niet meer volgen, en ging ook deze set

Veiligheid: berg uw lucifers zorgvuldig op,
er kan een direkteur langkomen (HS)
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naar Dio met het geringe verschil van 15-12. De derde en laatste
set zou misschien de eer nog kunnen redden voor "Huize Elisabeth"
maar men had nu de kracht helemaal niet meer en met een verschil
van 15-2 werd deze set dan ook voor Dio.
De kaarten voor 24 april zijn nu misschien dan wel geschud, of
zal de Instrumentmakerij er toch nog iets aan veranderen?
10 april zal de uitsleg pas echt bekend zijn.
Hopende dat het nu wel zal lukken om zes mensen in het veld te
kunnen laten aantreden wens ik ze zeer veel sterkte en succes
toe.
Gerard Kamp,
Mntgenarchief.

Feestelijke afsluiting van DIO-volleybaltournooi
In de lounge van ons ziekenhuis vond op donderdagavond 24 april
de prijsuitreiking plaats van het door de volleybalafdeling van
Dio gehouden en georganiseerde nederlaagtournooi. Met muziek van
de Disco van Peter Rosier zat er de stemming al gauw goed in.
Tevens was er een "natje" en een hartige hap wat de stemming
uiteraard ook verhoogde. Onder de talrijke aanwezigen was ook
Dr.P.van Wiechen om de wisselbeker aan de winnaar "Het Hooghuis" te overhandigen. Hij spraak de winnaar toe en maakte links
en rechts de nodige complimenten.
Van deelnemerszijde waren er eveneens woorden van lof voor dit
perfect georganiseerde tournooi.
Voor iedere deelnemer was er een herinneringsmedaille. Door velen werd de wens uitgesproken om in de toekomst wederom iets te
organiseren op volleybalgebied.
Nadat Gerard Kamp de aanwezigen had toegesproken waagde deze zich
nog op glad ijs (dansvloer), maar ook daar bleef hij overeind
tussen de dansmariekes van de Wintgenafdeling. Omstreeks middernacht kwam er tenslotte een feestelijk eind aan deze prijsuitreiking, gehouden ter gelegenheid van het succesvolle volleybalnederlaagtournooi.
Via deze weg willen de leden van de afdeling Volleybal het Diobestuur heel hartelijk danken voor de verzorging van deze avond
en de goede samenwerking. Een pluim en complimenten voor deze
mensen is zeer zeker verdied voor hun inzet en bereidheid voor
de medemens. Want alleen als het niet goed is laat men zich altijd horen, maar bij deze dan het tegendeel:
Bedankt Dames en Heren Dio-bestuur,
hopende tot een volgende keer.
Afdeling Volleybal.
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EINDUITSLAG DIO-VOLLEYBALNEDERLAAGTOURNOOI
le SET 2e SET 3e SET TOTAAL
le prijs Stichting 't Hooghuis
2e prijs Instrumentmakkerij
3e prijs "De Koppelstok" (G.A.K.)
4e prijs Diaconessenhuis Lab.
5e prijs St.Laurens-Ziekenhuis
6e prijs Diaconessenhuis Ploeg B
7e prijs O.K. Team B
8e prijs S.M.L. Citolaboratorium
9e prijs "Sportief" Dongen
10e prijs De Klokkenberg
lle prijs St.Joseph-Ziekenhuis
12e prijs Pius X School
13e prijs Verpleeghuis "Elisabeth"
14/15e pr.Rëntgenafdeling Ploeg A
Röntgenafdeling Ploeg B
16e prijs Anaesthesie O.K.

9/15
6/15
14/15
4/15
10/15
15/12
15/8
15/4
15/8
15/10
15/4
15/6
15/6
15/2
15/6
15/5

8/15
13/15
12/15
8/15
15/11
15/13
12/15
13/15
15/11
15/6
15/6
15/5
15/12
15/9
15/7
15/5

Als de flits gaat niet in je neus peuteren (RW)
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5/15
5/15
11/15
15/14
11/15
13/15
15/14
15/10
15/9
15/10
15/12
15/10
15/2
15/5
15/3
15/5

22/45
24/45
37/45
27/44
36/41
43/40
42/37
43/29
45/28
45/26
45/22
45/21
45/20
45/16
45/16
45/15

Mag ik mij even aan U
voorstellen

ik ben Ingrid Ritmeijer, het nieuwste bestuurslid van DIO.
Ik ben 21 jaar oud en de meeste mensen kennen mij alleen als die lange blonde
van de Ri5ntgenafdeling.
Sinds augustus 1977 ben ik als leerling radiodiagnostisch-laborante op de
röntgenafdeling in dienst en in oktober 1979 heb ik mijn diploma behaald.
Door het bezoeken van DIO-evenementen ben ik enthousiast geworden, wat
betreft het werk van DIO en zodoende had ik veel animo voor de functie van
bestuurslid.
Het viel mij meteen op, dat het DIO-bestuur uit ambitieuze mensen bestaat, die
bereid zijn veel van hun vrije tijd voor DIO te geven.
Zoals jullie dan inmiddels zullen weten, ben ik dan een paar weken geleden als
DIO-bestuurslid gekozen en mijn functie aldaar houdt in: algemeen secunda of te
wel "het manusje van alles".
Als afsluiting van mijn verhaaltje wil ik alleen nog maar zeggen: tot ziens op het
volgende D 10-evenement.
Ingrid Ritmeijer.

Sergeant Opstal tegen dienstplichtig soldaat Schreuder die meer
zomersproeten heeft dan een compagnie soldaten: "Kerel wat
zie jij eruit!" "Ja sergeant, dat zit zo. Ik ben een mens met zogezegd ijzeren zenuwen en nou zijn die met dit vochtige weer
aan de buitenkant wat gaan roesten".

Met !MC onderaan, maar met rikken bovenaan
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OPLEIDINGEN

Waarom,
Een paar weken geleden zat ik op een zonnige zaterdag op een terrasje
in de stad wat te drinken.
Ik vind het dan erg leuk naar alle mensen te kijken die rustig of gehaast
langs lopen.
Ook zag ik het volgende zich afspelen: een verlamde man in een rolstoel probeerde moeizaam vooruit te komen, wat hem niet goed lukte
door het slechte wegdek en de drukte, veel mensen zagen dit gebeuren
maar niemand stond op om hem te helpen.
Tien meter verderop liep een blinde man, en zocht zich een weg tussen
de drukte met zijn blindenstok voor zich uit.
Ik bleef naar deze twee mensen kijken, maar ik deed niets. Ineens nam
iemand het initiatief om de man in de rolstoel een handje te helpen, hij
vroeg waar de man heen moest en hij wilde gaan rijden toen plotseling
de blinde man tegen hun opbotste. De blinde man vroeg de weg en het
toeval wilde dat hij dezelfde richting op moest. De tussenpersoon gaf
beide andere mannen het advies om samen verder te gaan.
Wat gebeurde hier eigenlijk?
Deze twee mensen, de verlamde en de blinde, hadden een gemeenschappelijk doel nl.: zij moesten beiden naar eenzelfde plaats. De tussenpersoon, die in eerste instantie de verlamde man wilde helpen, zag
dat beiden hulp nodig hadden maar beter nog, hij zag dat ze elkaar konden helpen. Hij legde dat uit aan de blinde en de verlamde man hoe ze
het best te werk konden gaan om zo ieder hun doel te bereiken.
Dit zou men een vorm van begeleiding kunnen noemen.
Als je deze situatie verplaatst naar een werk-situatie, dat kan overal
zijn, ook in ons ziekenhuis, dan kan iedereen wel een blinde, verlamde
of helper zijn.
Wij kunnen iets leren uit iets wat iedereen in het dagelijkse leven wel
eens meemaakt.
Nu is er in ons ziekenhuis een groep mensen die zich specifiek bezig
houdt met het begeleiden van de leerling-verpleegkundigen. Maar dat
wil niet zeggen dat deze begeleiders alleen hulpverleners zijn, zij zijn
ook hulpvragers (niemand kan alleen begeleiden). Een 1.1. verpleegkundige is niet de enige die hulp en begeleiding nodig heeft, ook de afdeling,
de begeleider enz. heeft begeleiding nodig. Zij kunnen deze hulp ook

Brandpreventie:
Het is verboden elkaar op te stoken
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krijgen van de leerlingverpleegkundige zelf, ook krijgt de 1.1. begeleiding van de afdeling en omgekeerd.
In dit ziekenhuis is een definitie van begeleiden ontworpen die misschien iedereen wel kan gebruiken omdat iedereen hulp en begeleiding
biedt en nodig heeft.
Deze definitie luidt als volgt:
Begeleiden is hulp en stimulans zijn voor de leerling, zodat
hij de kans krijgt zich als persoon, en a.s. verpleegkundige
optimaal te ontplooien en in staat zal zijn op verantwoorde
wijze verpleegkundige hulp te bieden.
Nog even terug naar het verhaal van de verlamde en de blinde, zij
hadden een gemeenschappelijk doel.
Hier in dit ziekenhuis, is het gemeenschappelijk doel optimale hulp te
bieden aan de patiënt.
Iedereen kan daarin wel een leerling zijn maar ook hulpverlener of
begeleider.
E. v. d. A.
afd. Opleidingen

DIO
UITSLAG VERKIEZING BESTUURSLID D.I.O.
De opkomst van de kiezers mag men als "redelijk" beschouwen, want
er waren in totaal 147 DIO-leden, die naar de stembus gingen.
De uitslag was als volgt:
Karin Wildschut:
Ad Havermans :
Ingrid Ritmeijer:
Ongeldig

12 stemmen
32 stemmen
97 stemmen
6 stemmen

Tot slot wil ik nog names DIO onze hartelijke dank aan de tellers uitspreken.
E. Roelofs,
secr. DIO.

Als je het nog niet weet: tot 1 juni in de Beyerd tentoonstelling:
Het weten van dingen
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DAAROM!

Zoals sommigen al weten, ben ik uit de OR gestapt.
Aangezien ik daar als gekozen vertegenwoordiger zat, dacht ik dat het
juist was U de redenen van mijn OR-vertrek te laten weten.
Het besluit om uit de OR te stappen is niet plotseling gekomen.
Ik liep al geruime tijd met deze gedachte, doch de gebeurtenissen van
de afgelopen weken, hebben het besluit versneld.
Ik had al geruime tijd het gevoel dat ondanks veel werk en inspanningen
een zeer gering resultaat werd behaald.
Mede i.v.m. mijn werk en studie, was dit de eerste reden om te
stoppen.
Als 2de reden gelden de interne problemen van de OR, en dan voornamelijk de onevenredige werkverdeling.
Als 3de reden de ontwikkelingen rondom de leiding verpleegkundige
dienst binnen de OR.
Zoals bekend zal zijn, had de OR over deze zaak een advies uitgebracht
naar PZ en de Direktie.
Door verwikkelingen binnen de OR, en hoofden verpleegafdelingen,
heeft de OR dit advies ingetrokken.
Achteraf gezien vond ik dat een foutieve beslissing, ondanks mijn inbreng hierin.
Ik heb toen meteen besloten hieraan niet verder te willen meewerken.
Tevens acht ik het niet juist dat OR-leden door hun OR-werk, of
inbreng hierdoor de kans lopen tijdens hun dagelijks werk hiervan
nadelige gevolgen te moeten ondervinden.
Een situatie die in dit huis waarschijnlijk bereikt is.
Ik meen door uit de OR te stappen een juiste beslissing te hebben genomen, voor mijzelf en voor de achterban, daar mijn visie op bepaalde
zaken waarschijnlijk als een rem voor de OR zou gaan werken, bij de
huidige ontwikkelingen.
Overigens hoop ik wel dat de OR zich goed door de komende moeilijke
periode zal slaan en wens hen sukses toe voor de toekomst.
Tot slot wil ik de OR-secretaris Christ Termohlen bedanken, die ik
door de OR heb leren kennen als een bijzonder fijne collega.
Peter Beenakkers.
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Mag ik mij even aan U
voorstellen

Ook mij werd gevraagd, om een stukje in de Singel te schrijven. Evenals Elvira,
die zich in de vorige Singel aan U voorstelde, ben ik DIO-bestuurslid sinds
januari 1980.
Mijn functie in het bestuur is 2de penningmeester.
Mijn naam is Alex Lambers, 21 jaar oud. Ik ben 2de jaars leerling-verpleegkundige
en momenteel werkzaam op afdeling 03 voor mijn kinderstage.
Veel mensen in het ziekenhuis zullen mij al kennen, omdat ik inmiddels al op 6
afdelingen gewerkt heb en tevens intern woon.
Ik heb het besluit, om in DIO plaats te nemen genomen, omdat ik het erg leuk
werk vind, om iets voor de personeelsvereniging te doen.
Ik vind het huidige bestuur een fijne ploeg, om mee samen te werken, en ik geloof
dat wij na enige maanden al aardig aan elkaar gewend zijn.
Bestuurslid zijn is een leuke, maar drukke bezigheid, of te wel hobby, als U het
wilt. Het organiseren van de diverse evenementen vergt nu eenmaal veel tijd.
Wel moet mij van het hart, dat het mij tegenvalt, dat er weinig mensen te vinden
zijn, die DIO tijdens evenementen en diens voorbereiding, een helpend handje toesteken. Dit zeg ik niet als verwijt, maar echt, beste DIO-leden, zonder uw hulp
redden wij het ook niet!
En om maar met de woorden van Elvira te eindigen: ik doe dit werk erg graag, en
de fijne reacties uit het ziekenhuis zijn een stimulans, om met dezelfde goede zin
door te gaan.
Met vriendelijke groeten,
Alex Lambers,
2de penningmeester.

Een gedicht weegt zwaar voor de dichter:
'I ligt nauwelijks op papier of hij voelt zich tien pond lichter
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HERSENGYMNASTIEK

2.
3.

1. koude versnapering

De omschrijvingen zijn:

1. ij

2. naaldboom

ij

3. koppig iemand

. . ij . . .

4. . . . ij . .

4. vechten

5. . .

. ij .

5. te haastig

ij

6. vuurwerk

6.
7.

7. werkplaats v.e. bakker

ij

Hier moeten 7 woorden komen te staan, die allemaal de letter ij bevatten.
Elke keer verspringt de letter ij een plaatsje.
Oplossingen op de laatste pagina.

Kop op joh,
In verband met de financiële crisis ben je wellicht geihteresseerd in het volgende:
Bevolking van Nederland
mensen van 65 en ouder

13.300.000
3.800.000

Blijft over om het werk te doen
mensen van 18 en jonger

9.500.000
4.000.000

Blijft over om het werk te doen
mensen in rijksdienst

5.500.000
1.500.000

Blijft over om het werk te doen
mensen in milt. dienst

4.000.000
400.000

Blijft over om het werk te doen
gem. overheid en studerenden

3.600.000
2.000.000

Blijft over om het werk te doen
mensen in ziekenhuisen

1.600.000
500.000

Blijft over om het werk te doen
werkelozen, geestelijken, souten.

1.100.000
1.098.000

Blijft over om het werk te doen
mensen in gevangenissen
Blijft over om te werken

Tevreden schijnenschrale gunst
Tevreden wezengrote kunst
Tevreden wordenzoet geluk
Tevreden blijvenmeesterstuk

2.000
1.998
2 dus dat zijn jij en ik,
kop op joh!!!

Gevraagd: Gezellige, betrouwbare dame
Die 4 middagen p.w. van 4 tot 7 uur 2 meisjes van 10 en 11 jaar
uit school opvangt en kookt.
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EEN LEUK VERHAAL

Een jonge vrouw die enige maanden in verwachting was, stapte in een
bus. Ze bemerkte dat een soldaat naar haar lachte. Door haar positie
ging zij meer naar achteren zitten, maar dat scheen hem nog meer
plezier te doen. Zijn gedrag beviel haar helemaal niet. Zij verwisselde
van plaats en deed dit tot drie keer toe, doch de soldaat begon steeds
harder te lachen. De vrouw kon dit niet langer verdragen en liet de
soldaat arresteren.
Toen de zaak voorkram vroeg de rechter hem zijn gedrag te verklaren.
De soldaat deed dit als volgt: "Edelachtbare, toen de dame de bus instapte bemerkte ik in welke positie zij verkeerde. En ik kon het niet
helpen dat ik moest glimlachen, daar zij onder de bioscoopreclame
ging zitten: "Binnenkort verwacht". Hierna verwisselde de dame van
plaats en ging onder de reclameplaat zitten "Stoom verwijdert iedere
verdikking". Dit maakte mij natuurlijk nog meer aan het lachen. Toen
zij voor de tweede maal op een andere plaats ging zitten zat zij onder
een plaat van scheerzeepreclame, waarop stond "Voor Willem's
staafje is het een klein kunstje". Nu kon ik mezelf niet meer inhouden,
maar het ergste komt nog. De dame ging nu voor de derde maal verhuizen en nam plaats onder autoband-reclame waarvan de tekst luidde:
"Dunlop rubber-artikelen zouden dit ongeluk hebben voorkomen".
Uitspraak van de rechter: "Vrijgesproken" ! ! !

In militaire dienst.
Een luitenant vraagt tijdens de les aan rekruut J. Stuifmeel:
"Stuifmeel, kan jij mij nu vertellen wat je moet doen als de
vijand 200 meter van je vandaan staat, maar je geweer draagt
maar 100 meter?"
"Zeker luit", zegt rekruut Stuifmeel, "twee keer schieten".

Wiegel, is soms net een mens: als ie kwaad wordt loopt ie rood aan
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mei 1970

2e jaargang no. 5

MET ESKULAAP EN
DUIMSTOK
Interview met Dr. Derksen
in de serie funktievoorlichting.
In vorige afleveringen van dit blad zijn
al diverse medewerkers uit ons ziekenhuis aan het woord geweest in artikelen,
waarin zij, min of meer gedetailleerd,
informatie verstrekten over de funktie, die
zij uitoefenen.
Omdat de redaktie meent, dat ook behoefte bestaat aan informatie omtrent hogere
funkties in de ziekenhuisorganisatie had een van de redaktieleden een vraaggesprek met

dr. Derksen, direkteur-geneesheer.
Hieronder volgt de weergave van dat gesprek.
Singel 33 :

„Wilt U iets vertellen over de samenstelling van en de taakverdeling binnen
de direktie ?"

Dr. Derksen : „Zoals U weet hebben we, sinds per 1 mei de nieuwe bouwdirekteur is
benoemd, een vierhoofdige direktie.
(Voor alle volledigheid hier nog eens de samenstelling :

J. J. Th. Derksen, arts, direkteur-geneesheer
Drs. A. J. L. M. Mallens, direkteur-ekonoom
Ir. W. M. v. d. Goorbergh, bouwdirekteur
Zr. M. F. Vahlkamp, direktrice van de verpleging).
De belangrijkste taken van de direktie zijn :
De uitvoering van de besluiten van het bestuur, inclusief eventuele nadere precisering
van die besluiten, waartoe ondermeer behoort de uitwerking van de struktuur der personele organisatie. Het verstrekken van advies aan het bestuur zowel op verzoek als
op eigen initiatief t.a.v. onderwerpen, die tot de bestuurstaak behoren. De ekonomische
bedrijfsvoering inclusief de voorbereiding van bestuursbesluiten m.b.t. de bepaling van
prioriteiten en de vaststelling der begroting. Verder is het de taak van de direktie leiding
te geven aan de verpleging en de verpleegkundigenopleiding inclusief de opstelling van
richtlijnen voor de verpleging en voor de organisatie van de verpleegafdelingen alsmede
de leiding van huishoudelijke, technische en administratieve diensten; en ook van de
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medische dienst. De uitoefening van „algemeen toezicht" op het werk van de „autonome"
medische staf. De toepassing en uitwerking van het personeelsbeleid inhoudende o.m.
de selectie van niet-medische funktionarissen en advies inzake de aanstelling van specialisten en de uitwerking der arbeidsvoorwaarden. Tenslotte de vertegenwoordiging van het
ziekenhuis t.o.v. externe instanties voorzover door het bestuur gedelegeerd.
De direktie treedt op als chef van alle „Hoofden van dienst" en heeft al deze deeltaken
met de daarbij behorende bevoegdheden gedelegeerd en dient vervolgens te zorgen
voor de coördinatie tussen deze funkties en de controle op deze funkties.
S33 : Wat is de speciale taak van de direkteur-geneesheer ?"
CD : „Als je de taak van de direkteur-geneesheer al zou kunnen losmaken van dit geheel
zou je kunnen zeggen, dat hij zich vooral bezighoudt met het medisch-organisatorische
aspekt in de ruimste zin van het woord. Door het feit dat hij arts is, fungeert hij
ook gemakkelijker als trait d'union tussen de specialisten, die aan het ziekenhuis
verbonden zijn en de andere groepen van personeel."
S33 : „Hoe moet je de funktie-aanduiding „direkteur-geneesheer" zien ? Voelt U zich
op de eerste plaats direkteur of medikus of andersom ? Wilt U daar iets over
zeggen ?"
DD : „Ja; de direkteur van een middelgroot of groot ziekenhuis wordt noodzakelijkerwijze steeds meer een manager. Was het vroeger vaak een specialist, die naast zijn
praktijk direkteur van een ziekenhuis was (hetgeen in kleinere ziekenhuizen nog wel
het geval is). tegenwoordig is dat niet meer mogelijk.
Maar het is niet helemaal te vergelijken met het bedrijfsleven.
Dat ik me pas op de tweede plaats arts zou voelen; integendeel !
Je bent wel niet direkt betrokken bij de behandelinj van de patiënt, daar bedoel ik
dan mee dat je niet aait het ziekbed verschijnt, maar als direktie verschaf je en
houdt je faciliteiten in stand, die de behandeling door anderen mogelijk maken. Ik
ban hevig geinteresseerd in de ontwikkelingen van de medische wetenschap en naar
de mogelijke toepassingen daarvan in het ziekenhuis. En het geeft me als arts voldoening, dat ik er op niveau aan kan meewerken, dat de goede behandeling van de
patiënt optimaal gewaarborgd wordt".
S33 : „Zou U willen toelichten hoe de verhouding Stichting-Bestuur-Direktie ligt ?"
DD: „De Stichting Ignatius-ziekenhuis heeft ten doel het ziekenhuis te beheren en in
stand te houden, e.e.a. zonder winstoogmerk. Het bestuur van de stichting delegeert
de dagelijkse leiding van het ziekenhuis aan de direktie, die door haar is benoemd
en die dus ook, zoals alle andere werknemers, in dienst van de stichting is.
De direktie is over het door haar gevoerde beleid verantwoording schuldig aan het
bestuur".
S33 : „Ik heb wel eens het, overigens goedmoedige, grapje gehoord, dat U met een duimstok op zak zou lopen. Misschien klinkt daarin iets door van begrip voor de noodzaak, dat U vanaf Uw benoeming intensief met de bouwplannen bent bezig geweest,
maar misschien ook iets van spijt, dat ze U daarom elders in het ziekenhuis minder
signaleerden. Wilt U daar op ingaan ?"
DD : „Ja. Ik werd inderdaad onmiddellijk gekonfronteerd met wat U noemt bouwplannen.
En het is ook waar, dat ik een groot gedeelte van mijn beschikbare tijd daaraan
heb moeten besteden. Nu we echter sinds 1 mei een bouwdirekteur hebben, die
zich speciaal met die problemen gaat bezighouden, komt er tijd vrij om mij
te wijden aan andere belangrijke taken in de ziekenhuisorganisatie. En daar hoort
o.a. ook bij dat ik me frekwenter in het ziekenhuis zal laten zien".
S33 : „Welke andere urgente problemen vragen aandacht ?"
DD : „Communicatieproblemen. CoOrdinatieproblemen. Het oplossen hiervan is nodig om
een goede werksfeer te bevorderen, die kan alleen worden verbeterd als de onderlinge verstandhouding tussen alle groepen goed is".
S33 : „Over communicatie gesproken. Ik neem onvoorwaardelijk aan, dat de bereidheid
tot luisteren bij de direktie aanwezig is, maar denkt U niet dat de „communicatie"
in de richting van de direktie enigszins belemmerd wordt door een zekere, misschien
historisch bepaalde, schuchterheid ?"

50

DD : „Je moet het zó zien. We vormen één groot team, waarin wij allen samenwerken om
tot een optimale prestatie te komen, met name, zoals ik eerder al aangaf, een goede
behandeling van de patiënt. Om tot die optimale prestatie te komen, is het nodig,
dat er kanalen zijn via welke, wensen, klachten, voorstellen aan de direktie kenbaar
gemaakt kunnen worden. En dan behoeft er geen grote afstand te bestaan. Het
vertrouwen moet er zijn, dat iedereen zonder schroom zijn problemen via de geeigende wegen aan wie dan ook van de direktie kan voorleggen en daarbij kan
rekenen op volledige diskretie. Altijd en onder welke omstandigheden ook".

S33 : „Vindt U, om één voorbeeld te noemen, dat de groep van leerlingen, die een groot
gedeelte van het verpleegkundige werk in het ziekenhuis verricht, en dienovereenkomstige verantwoordelijkheden moet dragen, altijd en overal gehoor vindt voor de
problemen ?"
DD : „Ik zal de laatste zijn, die beweert dat de toestand ideaal is.
Er kan nog veel gedaan worden aan de statusverbetering van de leerlingen. Zonder
in te gaan op de wenselijkheid, dat het hele „leerlingenstelsel" zou moeten vallen
onder het ministerie van Onderwijs, waardoor het gesubsidieerd zou kunnen worden,
hetgeen nu niet het geval is, kan ik wel opmerken, dat binnen het ziekenhuis op
verschillende niveaus gewerkt wordt aan verandering. Dat dit niet van de ene op de
andere dag gerealiseerd kan worden zal iedereen duidelijk zijn. Er bestaat overigens
voldoende gelegenheid om kritiek naar voren te brengen, en daar wordt ook gebruik
van gemaakt".
Nadat aldus enkele facetten van de ziekenhuisorganisatie wat nader waren belicht werd het
gesprek besloten. Dr. Derksen verklaarde zich graag bereid in de toekomst nog eens wat
dieper in te gaan op bepaalde omschreven onderwerpen.
DE REDAKTIE.

25 JAAR ZEER TROUWE DIENST
Wij vierden samen met Mej. Nel Balemans op 4 mei haar 25-jarig jubileum.
Uit blijk van waardering kwamen haar vele felicitaties en cadeaux welverdiend ten goede.
Nel heeft in deze 25-jarige loopbaan heel veel goed werk verzet. Zij is begonnen op afdeling A, waar zij gedurende 4 jaar werkzaam was. Daarna
heeft zij zowat elke afdeling van het internaat doorlopen. Oudgedienden
onder U herinneren ongetwijfeld nog de namen „Begijnhof", „Vrij en bezet",
„den Deel", „Boulevard", „Belvedère". Nu werkt Nel op de leerlingenflat.
Hieronder volgt het verslag van deze bijzondere herdenking :
De grote dag begon in de huiskamer van de meisjes, waar de DirekteurEkonoom zijn dank uitsprak. Hij memoreerde onder meer haar bescheidenheid, zoals wij allen Nel hebben leren kennen. Vervolgens werd de gebruikelijke enveloppe overhandigd. Hierna kwamen de „externe" collegae feliciteren.
's Middags om half drie werd het feest voortgezet met de docenten van de
school. Daarna kwamen de verplegers(sters) in grote getale naar boven om
blijk te geven van hun dankbaarheid voor al datgene, wat Nel in de loop
der jaren voor hen gedaan en betekend had.
Nel kreeg een prachtige poef voor haar kamer aangeboden met daarbij nog
talrijke andere geschenken. De Personeelsvereniging bood een geschenk
onder couvert aan voor een zelf uit te kiezen cadeau. 's Avonds werd het
feest voortgezet met haar „interne" collegae onder het genot van een
drankje en een hapje.
Alles bij elkaar was het een zeer geslaagde dag. We weten, dat Nel deze
dag zeer op prijs gesteld heeft. Nel zelf wilde er eerst niets van weten - getuige haar bescheidenheid - maar wij konden aan zo'n jubilaresse niet zonder meer voorbij gaan.
Nel, we hopen je nog vele jaren in ons midden te hebben.
DE REDAKTIE.

teruggevonden door: Marjan v. Dongen
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Puzzleplezier voor uw vertier
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De gehele puzzle incl. oplossing voor
22 mei in de Singel-postbus no. 13 bij
de hoofdingang posten.

Brandpreventie:
Het is verboden zich het vuur uit de sloffen te lopen
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XIV

6. voorzetsel
7. ontroerend goed (afk.)
8. bijwoord
9. dokter
10. winkelstr. in Breda
15. 10 - 9
18. plezier
19. kleine afstand
22a. dier
27. langzaam
29. wals is een
29a. televisie
31. pers. vnw.
34. neder!, spoorwegen (afk.)
36. voornaam (russ.)
38. familielid
39. gevoeligheid v. film
40. maat/gewicht (kolen)
42. vr. voornaam

33. deel v. dak
34. niet gering afk.
35. ml. voornaam
36. 3e pers.enkelv.van zijn
37. huisdier
41. de letter 0 (lat.)
43. voornaam
44. riv. in Duitsland
45. onhandig
46. landsverhuiser
47. voorbij

Horizontaal:
1. staat i.h. Personeelsretaurant
11. Nederland afk.
12. Kleurling
13. tak v. skiëen
14. Persoon, welke voedsel
tot zich neemt.
16. en andere ajk.
17. bijwoord
20. meer (duits)
21. vr. voornaam
22. niet uit
23. geluksbriefje
24. ongenoemde
25. slecht
26. tegenovergesteldevan niets
28. techn. school afk.
29. voornaamwoord
30. vr. voornaam
32. attaque

Vericaal:
1. deel v. huis
2. overdreven geinteresseerd
persoon
3. voorafgaand
4. fut
5. ongeluk (duits)

De oplossing van de vorige puzzle was:
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Prijswinnaar is geworden:
Mej. Birx, werkzaam op de linnenkamer
Proficiat.

Hij leefde zo geiSoleerd dat hij het wel uit wilde schreeuwen, maar hij
durfde niet omdat dan de buren over het lawaai zouden klagen.
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INGEKOMEN BRIEF

Na een periode van ruim 4 jaar heb ik op dinsdag 8 april mijn zetel in
de ondernemingsraad vacant gesteld.
Ik zie het als mijn plicht om mijn achterban daarover in te lichten.
De reden van dit besluit is zeer persoonlijk en derhalve ook niet voor
publikatie geschikt.
Ondanks het weinige kontakt met U, achterban, heb ik steeds getracht
Uw stem te laten horen binnen de O.R.
Ik dank U voor het in mij gestelde vertrouwen en hoop, dat uit Uw midden spoedig een opvolger voor mij zal komen om dit toch wel zeer belangrijke werk van de ondernemingsraad voort te zetten.
De collega-leden van de O.R. wens ik nochmaals vanaf deze plaats
veel succes om de doelstelling van de O.R. gestalte te blijven geven.

P. M. C. J. Eelants.

Luitenant: "Zeg eens van Beek, wat zou jij doen als de
oorlog zou uitbreken en de vijandelijke soldaten zouden
onze grenzen passeren?"
"Ik zou vechten voor twee, luit".
"Juist, en jij Verspille?"
"Luit, als van Beek voor twee vecht, zou ik dan misschien met verlof kunnen gaan?"

Nog 10 jaar en we hebben 14 miljoen geleerden en geletterden
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VAN DE KO(0)K

KWARKTAART
Benodigdheden:
voor het deeg: boter om in te vetten
1 pak bakpoeder voor taart
2 eieren
4 eetl. water
voorde vulling: 125 gr. magere kwark
sap en de geraspte schil van 1 citroen
1 dl. melk
1/8 1. slagroom
80 gr. basterdsuiker
1 ei
3 blaadjes gelatine
omte bestuiven: poedersuiker
Bereidingstijd: 1 uur en 15 min. + 3 uur stijf laten worden.
Oventemperatuur:1700 C, stand 3.
Bereiding:
Een springvorm van ca. 26 cm invetten.
De oven voorverwarmen.
De inhoud van het pakje bakpoeder tegelijk met de eieren en het
water in een kom.
De massa met de mixer mengen tot een soepel, glad deeg.
Het beslag in de ingevette springvorm doen, glad strijken en in
het midden van de voorverwarmde oven bruin en gaar bakken in
ca. 30 minuten.
De taart op een taartrooster storten en geheel laten afkoelen.
Voor de vulling: De gelatine weken in ruim, koud water.
De eidooier met de helft van de suiker schuimig roeren, er al
roerend de kokende melk bijgieten en het mengsel goed kloppend
verwarmen tot het bijna kookt.
De pan van het fornuis nemen en de geweekte en goed uitgeknepen
gelatine door het mengsel roeren.
De kwark, het citroensap en de geraspte citroenschil toevoegen
en het mengsel daarna laten afkoelen.
De slagroom stijf kloppen met de overige suiker.
De dooier door het kwarkmengsel roeren en er daarna het eiwit
en het grootste gedeelte van de slagroom luchtig door scheppen.
De afgekoelde taart in twee plakken snijden.
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Een plak terug in de springvorm leggen, de kwarkvulling erop
gieten, de bovenste helft er voorzichtig opdrukken en de taart
in de springvorm in de koelkast gedurende enkele uren stijf
laten worden.
De springvorm verwijderen, de taart bestuiven met poedersuiker
en garneren met de achtergehouden slagroom.

PIKANTE SINAASAPPELSLA

(4 pers.)

Benodigdheden: 4 sinaasappels
1 klein blikje puntasperges
100 gr. gekookte kip (blokjes)
4 eetl. mayonaise
3 eetl. opgeklopte slagroom
2 eetl. sherry
1 eetl. citroensap
2 theel. suiker
Worchestershiresaus
peper, zout
sla
Bereiding:
De sinaasappels pellen, zorgvuldig ontdoen van de witte velletjes, in partjes verdelen en deze doormidden snijden.
Een slasaus maken van mayonaise, slagroom, sherry, citroensap,
suiker, worchestershiresaus, peper en zout.
Deze over de stukjes sinaasappel, de in stukjes gesneden asperges en blokjes kip scheppen.
Alles goed door elkaar scheppen.
De sla over 4 wijde glazen verdelen, die met slablaadjes bekleed zijn.
SMAKELIJK ETEN.

Den Uyl is geen regeringsleider, maar een cursusleider van pech onderweg
(Wim Kan.)
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SPECTACULAIR DUEL IN HET NAC-STADION

Woensdagavond 30 april j.l. vond er voor de 3e maal de wedstrijd tussen de specialisten van het Ignatius-ziekenhuis en F.C. lgnatius plaats.
De goed bezette tribunes kregen van de 22 acteurs een spannend en vooral goed
schouwspel te zien. In tegenstelling tot vorige jaren bleek het team van de chirurgen met enkele nieuwe aanwinsten zodanig versterkt, dat het gehele spel wel degelijk anders verliep, als in de afgelopen jaren.
Het begin van de wedstrijd was echt het aftasten van de mogelijkheden van beide
ploegen.
Zo waren de beste kansen voor de specialisten in het eerste kwartier. Maar geleidelijk kreeg F.C. Ignatius de wedstrijd in handen en het was Leon Schelfhout,
die gebruik maakte van enige twijfels bij het uitkomen van Dr. Muller.
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De tweede helft begon met enkele fraaie kansen van de specialisten, maar doeltreffend waren deze mannen niet zo.
Halverwege de tweede helft kwam F.C. Ignatius dan door Luc Kramers nog op
2 -0, waarna door enkele sterke acties van de specialisten Josef Wirken de stand
in 2-1 veranderde.
F.C. Ignatius hield de wedstrijd verder onder controle, zodat elftalleider Jan
Lambers na afloop van Dhr. Mallens de West-Brabanttrofee in ontvangst mocht
nemen. Na afloop kregen alle spelers een groot applaus van het talrijke publiek
voor de leuke ontspannende avond, die de acteurs het publiek had geboden.
W. Hartmans

Dokter niemand vindt mij interessant, klaagde hij, hoewel hij in de
wachtkamer nog het gevoel had bestudeerd te worden.
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KINDERRUBRIEK

Zo hier is Jodokus dan weer. Deze maand alweer een
(ja hoor, je raadt het al)
kleurplaat!
Jodokus zit ook nog steeds te wachten op kindertjes die leuke
dingen voor hem hebben, dus als je iets gemaakt hebt, geef het
dan aan je vader of moeder mee en laat die het in de postbus
stoppen (nr. 13).
Jodokus wacht vol spanning.
Kan je de volgende raadseltjes oplossen?
De oplossingen vind je ondersteboven onderaan de bladzijde!
1. Voor wie zet elke man zijn hoed af?
2. Welke ring is niet rond?
3. Amsterdam, die grote stad met hoevel letters schrijf je dat?
4. Wat heb je als je schoen in het water valt?
5. Welke steen heeft twee stemmen?
6. Wie heeft een tong, maar kan niet praten?
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Brandpreventie:
Nieuws mag niet als een lopend vuurtje door het gebouw gaan
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KLEURPLAAT

Gevraagd: een loopjongen. die goed kan fietsen
60

Een extraatje voor slimme denkers

1

Horizontaal:

Verticaal:

1.
2
3:-1

1. kind zonder ouders
2. soort visvoer
3. meisjesnaam
4. plaats in Duitsland

2

3

4

2

4.

dans

3
4

II
Een boer heeft een stuk land, hier werken een bepaald aantal
mensen op, zie tekening. Dit houdt dus in, dat er totaal 40 mensen aan het werk zijn. Hij telt dus, als hij uit een raam kijkt
altijd 15 mensen. Maar een paar maanden later is het oogsttijd
en er komen nog eens 16 medewerkers bij, maar toch ziet de boer,
als hij uit zijn ramen kijkt aan iedere kant hetzelfde aantal
mensen als bij de eerste tekening. Hoe kan dat?
V(Sepr de oogsttijd 40 mensen

Oogsttijd 56 mensen

5

5

Oplossingen van deze 2 doordenkertjes op de laatste pagina:

Tenslotte hield zijn hart op te kloppen
er werd toch niet opengedaan
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PERSONALIA

Voor de ontvangen BLOEMETJES tijdens hun ziekte, huwelijk etc. bedanken:
Meta Moerel
medewerkster restaurant
Miek van Hooydonk
verpl. kundige afd. 11
Mevr. W. Havermans-van Drunen
secretaresse afd. 11
René v.d. Smissen
O.K. le Z.V.
Lucy van Zeldert
Piet Dekkers
PZ
Hans Veels
Hartelijk dank aan direktie, DIO en leerlingen voor de bloemen, kaarten en belangstelling tijdens mijn ziekte.
R. Ter Ellen, mentrix

Personeel in dienst april 1980
Dhr. N.P.J. Vreuls
Dhr. T. Burema
Mej. C. Stadhouders
Mevr. M. Audenaert-Heijnen
Mej. C.J.M. Hamer
Mej. O.A.M. Pladet
Mevr. M.J. Plasman-Appels
Dhr. A.J.W.M. van Engelen
Dhr. T.A. Schipperen
Mej. A.C.P.M. Bogers
Mevr. A.M.P. Molenschot-v.Hamersveld
Mevr. L.C.P. Hellemons-van Sprundel
Dhr. J.P.C.A. van Kuijk
Mej. E.C.E. Olislagers
Mevr. C.M.I. Visser-Oosterom
Dhr. P.A.M. Schneider

arts-assistent gynaecologie
klip. fysicus
verpleegkundige medium care
tandartsass. O.K.
le jrs. II. verpleegk.
hoofd centrale sterilisatie
telefoniste/receptioniste centrale
weekendhulp portiersdienst
weekendhulp portiersdienst
medewerkster schoonmaak
telefoniste/receptioniste centrale
pool-mentrix
medewerker schoonmaak
medew. patiëntenregistratie
verpleegkundige afd. 07
medewerker personeelsadmin.

Brandpreventie:
Het is verboden vragen op zijn chef af te vuren
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Personeel uit dienst april 1980

Mevr. J. Vrakking-Wilbrink
Mej. L. Boelaars
Mevr. Rompa-Krijnen
Mevr. B. v.d.Broek
mevr. de Ridder-Kroese
Mej. J. Buster
Mej. P. Franken
Mej. J. Kuiper
Mevr. Faes-Versteden
Mevr. de Laat-Kocken
Mevr. Plasmeyer-Broekaart
Dhr. P.A.M. Schneider
Dhr. L. Maes

verpleegk. medium care
ziekenverz. afd. 07
verpleegk. afd. 07
1 e jrs. II. verpleegk.
sekretaresse afd. 11
verpleegk. medium care
verpleegk. afd. 02
sekretaresse afd. 21
voed. ass. afd. 01
poolverpleegkundige
ass. psychologische dienst
II. verpleegk.
II. verpleegk.

Geboorten:

Alice
Kate

dochter van Dhr. en Mevr.Sol-Nabbe, geboren d.d. 10 april 1980
dochter van Dhr. en Mevr.v.d.Heijden-v.d.Broek, geboren d.d. 21 april

Rectificatie:

Rik
Dirk

zoon van Dhr. en Mevr. Sanders-Beek, geboren d.d. 24 maart 1980
zoon van Dhr. en Mevr. v.d.Avoort, geboren d.d. 24 maart 1980

Huwelijken:

Adrie Boeders x Pieter Niewenhuyse
Kees Bossers x Jet Temmerman
Jan Poeil x Marlies Peeters
Hans IJpelaar x Sonja van Bragt

huwelijk d.d. 10 mei 1980
huwelijk d.d. 18 april 1980
huwelijk d.d. 16 mei 1980
huwelijk d.d. 23 mei 1980

Een oude man op zijn knieën tussen het vuilnis bij de weg,
wat ze al niet wegdoen in die grote steden
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Breda
Met grote vreugde geven wij U kennis van
de geboorte van onze groep

8003
Wilt U de doopnaam van deze groep
weten, dat wordt U hierbij uitgenodigd
voor de doop.
Deze geschiedt op 23 mei a.s. om
20.00 uur in de Lounge.
Tot dan.
De PKOers.

OPLOSSINGEN:
Hersengymnastiek:

1. ijswafel
2.
3.
4.
5.
6.
7.

pijnboom
stijfkop
strijden
overijld
vuurpijl
bakkerij

Een extraatje voor slimme denkers
II

WALS
W
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A

L

S

WA

LS

WA

LS

WWWW = Wees
AAAA = Aas
LLLL = Els
SSSS = Essen

