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SAMENSTELLING
REDAKTIE SINGEL
VERANDERT

Doordat Hans Veels van personeelszaken een andere werkkring
heeft gevonden, was het uiteraard niet langer mogelijk, dat hij
nog deel kon uitmaken van de redaktie van de Singel.
In september 1977 was het juist Hans die de Singel (die toen al
enkele maanden niet meer was verschenen) nieuw leven inblies en
met een voorlopige redaktie zijn schouders hieronder zette om
maandelijks een personeelsblad te doen uitkomen.
Vanaf september j.1., toen er een vaste redaktie werd benoemd en
Hans als kandinator optrad mogen wij gerust stellen, dat er ook
toen weer het meeste werk voor de Singel uit zijn handen kwam.

Hans, voor al dit werk en vooral de prettige manier van samenwerking, onze dank.
Verheugend is het, dat Hans als regisseur van de toneelklub van
DIO aan ons ziekenhuis verbonden blijft, zodat wij hem nog
regelmatig zullen ontmoeten.

Gelukkig is het niet moeilijk geweest om een opvolger voor Hans
te vinden, n.l. Victor Miller, eveneens van personeelszaken.
Wij verwachten dan ook niet dat er binnen de redaktie veel zal
gaan veranderen en hopen (en weten inmiddels al) op een evenzeel
prettige samenwerking met Victor als met zijn oud-kollega Hans.
Victor sukses!

Namens de redaktie,
Kees Brinkman.

Open kerk
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Hoezo?

WIJZIGING FINANCIELE ARBEIDS VOORWAARDEN
PER 1-7-1980

In de vorige Singel hebben wij u geinformeerd over een door de
Minister van Sociale Zaken, in het kader van de Tijdelijke Wet
Arbeidsvoorwaarden Collectieve Sector, toegestane salarismaatregel voor medewerkenden in de particuliere gesubsidieerde
instellingen die terugwerkt tot 1 januari 1980.
MET INGANG VAN 1 JULI 1980 IS ER WEDEROM EEN SALARISMAATREGEL
TOEGESTAAN, waarbij in het belang van de nationale economie
maatregelen getroffen zijn tot matiging van de loonkosten.
De matiging houdt in dat de salarisbedragen, zoals deze met
ingang van 1 januari 1980 zijn vastgesteld, worden verlaagd volgens een bepaalde sleutel, die weer afhankelijk is van de hoogte
van het loon, en daarna worden deze lagere salarisbedragen weer
verhoogd met een vaste toeslag per maand, die op haar beurt weer
afhankelijk is van leeftijd en/of funktie.
KORTOM MET INGANG VAN 1 JULI 1980 ZAL UW SALARIS EEN WIJZIGING
ONDERGAAN, DIE AFHANKELIJK VAN DE HOOGTE VAN HET SALARIS UITÉÉNLOOPT VAN EEN SALARISVERBETERING VAN MAXIMAAL f 26,- PER MAAND,
TOT EEN SALARISVERMINDERING VAN MAXIMAAL f 51,- PER MAAND.
Onderstaand vindt u de berekeningswijze van de salarissen per
1 juli 1980.
Berekening van de bruto-salarissen per 1 juli 1980
a. Eerst worden de salarisbedragen (naar de situatie per 1 januari 1980 en exclusief de A.O.W.-compensatie) verlaagd overeenkomstig onderstaande tabel.
Salarisniveau's op maandbasis. (Exl. A.O.W.-premie-compensatie)
van
van
van
van
van
van
van
vanaf

f
f
f
f
f
f
f
f

2500,2700,2900,3150,3425,3700,4050,4500,-

tot
tot
tot
tot
tot
tot
tot
tot

f
f
f
f
f
f
f
f

2500,2700,2900,3150,3425,3700,4050,4500,-

-

0.3
0,35
0,4
0,45
0,5
0,55
0,6
0,65
0,7

%
%
%
%
%
%
%
%
%

Maak indruk: Doe gewoon.
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b. Vervolgens worden de aldus berekende salarisbedragen, met
uitzondering voor de hieronder vermelde groeperingen van
leerlingen, verhoogd met een toeslag per maand van:
f
f
f
f
f
f

26,-24,05
22,10
20,15
18,20
16,25

voor
voor
voor
voor
voor
voor

21-jarigen en ouderen;
20-jarigen;
19-jarigen;
18-jarigen;
17-jarigen;
16-jarigen.

Voor leerling-verpleegkundigen, leerling-ziekenverzorgenden,
leerling-radiologisch laboranten en leerling-operatieassistenten gelden de volgende bedragen:
f
f
ƒ
f

20,15
22,10
24,05
24,05

voor
voor
voor
voor

degenen
degenen
degenen
degenen

van
van
van
van

de
de
de
de

eerste
tweede
derde
vierde

leerperiod(
leerperiod(
leerperiod(
leerperiod(

c. Voor part-timers geldt een evenredig gedeelte van de toelag(
onder punt b.

d. De toeslag-bedragen als bedoeld in punt b mogen niet worden
meegenomen in de berekeningsgrondslag voor overwerk, onrege]
matigheidsdienst e.d..

Wij vertrouwen erop u hiermede naar genoegen te hebben geïnformeerd.
Voor verdere informatie kunt u zich wenden tot de personeelsadministratie, toestel 2115.

Personeelszaker

Aan de direktie,
Mijn hartelijke dank voor de traktatie, het prachtige bloemstukje, en de
envelop met inhoud die ik door Bob Leclercq en Jan Horssius kreeg aangeboden bij mijn 12 1 /2 jarig dienstjubileum.
Nogmaals mijn oprechte dank.
Lenie van Hal (Alondine)
afd. 09 haemodialyse.
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TAFELTENNIS

Enige tijd geleden trof U in de Singel een strookje aan, waarmee U kon aangeven
of U er voor voelde om via DIO te gaan tafeltennissen.
Het aantal enthousiaste reakties is van dien aard, dat het bestuur van DIO de
vraag om financiering van het materiaal positief heeft beantwoord.
We gaan dus tafeltennissen!
Het ligt in de bedoeling om in de 2e helft van augustus een oprichtingsvergadering te beleggen, waarin dan verdere afspraken, zoals welke speelavond, tijden,
e.d., kunnen worden gemaakt.
In september a.s. kan dan definitief gestart worden.
Over de eerder genoemde vergadering wordt U nog nader geinformeerd middels
de publicatieborden.
Diegenen, die zich hebben aangemeld krijgen zelf een uitnodiging hiervoor.
Tafeltennisliefhebbers, die zich nog niet hebben aangemeld kunnen dit alsnog
doen met een kort briefje in de DIO-postbus.

Voor de Bloemetjes tijdens hun ziekte, trouwdag, geboorte
BEDANKEN:
Margaret van Aken, medewerkster schoonmaak afd. 02.
Mevr. Kuenen-Driessen, verpleegkundige afd. 08.
De heer Dekkers, portier.
Berry en Ans Kemmeren-Buster, verpleegkundige afd. 11.
Tecla en Hans Beenakkers, computer-programmeur.

Verwachting geldig tot morgen: Geen Buien.
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BRADERIE IN DE KOU

In DIA 80, de uitgave van de Nierstichting Nederland en de Vereniging tot steun
aan de Nierstichting Nederland troffen wij het volgende artikel aan, dat wij U
niet willen onthouden.
Nierdialyse afd.

Braderie in de kou
Op 17, 18 en 19 april hield de winkeliersvereniging van de Nieuwe Haagdijk te Breda een
braderie ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de Sint Annakerk te Breda.
De Nier Stichting Nederland kreeg een stand
aangeboden, geheel gratis, en mevrouw Waldorp zorgde voor de 'bevrouwing'.
De dames hebben wind en koude getrotseerd
en haalden een financiële oogst binnen van
fl. 1.055,60. Veel jonge mensen beloofden
het codicil bij zich te dragen.
Twee weken later, op 1, 2 en 3 mei werd er
op de Haagdijk weer een braderie gehouden,
nu ter gelegenheid van de afronding van de
reconstructie van de straat. Ook nu werd de
stand aangeboden en wel door de eigenaresse
van de Haarboetiek 'Marty', mevrouw van de
Klundert.
Tussen het verfraaien van de dameskapsels
door, 'runde' zij ook nog de stand, geholpen
door haar zuster en de verpleegsters van het
dialysecentrum van het Ignatiusziekenhuis in
Breda.
Het enthousiasme werd beloond met een opbrengst van fl. 1.779,65.
Veel jongelui zagen het nut in van het bij
zich dragen van een codicil en namen een
exemplaar mee.

1% Hulp is meer dan 100% medelijden.
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MUZIKALE ZESKAMP-NOOT

Zoals reeds bij velen bekend is wordt er
's avonds na de zeskamp het grote
zeskampbal gehouden.
Voor deze avond hebben wij het bekende
orkest ICE-CREAM kunnen contrateren.
Voor de mensen die op de feestavond
van het 10-jarig bestaan van DIO zijn
geweest zijn het geen onbekende meer.
Dit orkest is zonder meer een van de toporkesten uit West-Brabant, die over een
geweldig repertoire beschikken.
Aan het orkest zal het dus zeker niet liggen dat de stemming 's avonds opperbest
zal zijn.

Voor op de zeskampdag
zelf hebben wij een van de
bekende kapellen kunnen
vastleggen.
Uit Noordwijkerhout komen, nadat ze reeds met
het DIO-carnaval hebben
opgetreden de
"ZANDHAZEN".
Zij zullen tijdens de
pauze's en tussen de spelletjes door voor de muzikale ontspanning zorgen.

Toen vanmorgen de wereld zo vrolijk tegen me lachte,
voelde ik me zo goed, dat ik me maar heb ziekgemeld.
7

Van half elf tot 's avonds elf uur zijn de Zandhazen bij ons te gast. En de velen
die de Zandhazen al tijdens het carnaval gehoord hebben kunnen U nu reeds
verzekeren dat de sfeer meer dan 100% zal zijn tijdens de zeskamp.
DIO

ZEER GESLAAGDE FEESTAVOND B.I.C.

Op vrijdagavond 30 mei j.l. vond in een volbezette lounge de prijsuitreiking
plaats van het door alle Bredase instellingen georganiseerd ZOME RAVONDVOETBA LCOMP ETIT I E.
Alle 8 ploegen, vergezeld van hun aanhang, waren in de lounge aanwezig, toen
om 21.15 uur Dhr. Melcherts de diverse prijzen uitreikte. Uiteindelijk werd De
Klokkenberg met 11 punten de winnaar van dit tot de laatste avond spannende
toernooi. F.C. Ignatius werd met 10 punten een goede tweede.
De sportiviteitsprijs werd overhandigd aan het Laurensziekenhuis, wat na 7 gespeelde wedstrijden de sportiefste ploeg bleek te zijn.
Op deze avond kon het B.I.C.-bestuur reeds de mededeling maken, dat er ook
volgend jaar weer gestreden wordt om de B.I.C.-trofee.
Na de gezellige prijsuitreiking volgden nog enkele amusante uurtjes onder leiding
van het orkest "On The Rocks".
De totale einduitslag is als volgt:
le plaats Klokkenberg
11 punten
2e plaats Ignatius
10 punten
3e plaats Diaconessenhuis 9 punten
4e plaats Lucia
8 punten
5e plaats Laurens
6 punten
6e plaats Ruitersbos
6 punten
7e plaats Elisabeth
5 punten
8e plaats Sancta Maria
1 punt

"Geachte toehoorders: morgen bent u aan de beurt".
Met vriendelijke groeten,
De Roddelaar.

HET ZIEKMELDEN
OP ZATERDAGEN, ZONDAGEN EN FEESTDAGEN

Op zaterdagen, zondagen en feestdagen is de ziekmeldingstelefoon
(tst. 2116) niet bemand.
Dit geldt tevens voor werkdagen vóór 08.30 uur en ná 17.00 uur.
Op momenten waarop U de afdeling ziekmeldingen niet kunt bereiken,
dient U zich ziek te melden bij de portiers/receptie, die Uw ziekmelding opnemen en doorsturen naar de afdeling ziekmeldingen (tst. 2116).
De laatste tijd gebeurt het steeds vaker, dat een dergelijke ziekmelding niet juist of helemaal niet doorkomt.
Krijgt de afdeling ziekmeldingen Uw melding namelijk
niet door, dan is er ook geen sprake van doorgifte aan de
bedrijfsvereniging te Zeist, waardoor U geen ziekengeld
(salaris) over Uw ziektedagen ontvangt.
Dit laatste is ook het geval als de melding te laat doorkomt.
Daarom willen wij U het volgende aanraden als U zich bij de
partiers/receptie ziek moet melden:
VRAAG DE NAAM VAN DE PORTIER/RECEPTIONIST(E)
EN HET NUMMER VAN HET ZIEKMELDINGSFORMULIER.
Op afdeling ziekmeldingen wordt U namelijk ook het nummer van Uw
melding medegedeeld.
Alleen hiermede (naam + nummer) kunt U dan bij eventuele problemen
aantonen dat U zich inderdaad heeft ziekgemeld volgens de regels.
Voor vedere inlichtingen:
afdeling Ziekmeldingen,
toestel 2116.

Over afwezigen niets dan goeds!
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Geachte Dames en Heren,
De op 16 juni 1980 geplande tussentijdse OR-verkiezingen behoefden
geen doorgang te vinden, omdat maar twee kandidaten zich hebben
gemeld voor de te vervullen vakante zetels.
Dit zijn de heer H. Smits voor de kiesgroep Paramedische Afdelingen
en mevrouw M. van den Hoogen-Kandelaars voor de kiesgroep
Verpleegkundigen en Docenten.
Deze kandidaten nemen dus automatisch de vakante zetels in.
Met vriendelijke groeten,
namens de Ondernemingsraad,
Chr. Termohlen,
le OR-sekretaris.
p/o E. Oosterhagen-den Drijver,
sekr.

Dames en heren,
Hartelijk dank voor de fijne morgen bij mijn 12 1/2 jarig jubileum.
Het was erg gezellig. Het gebak was overheerlijk en het bloemstukje
was erg leuk.
Nogmaals mijn hartelijke dank.
M. J. van de Bliek-Diepstraten.
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PERSONALIA

GESLAAGD
18-04-1980
18-04-1980
06-06-1980
24-05-1980
30-05-1980

CCU-opleiding, Hans Kerpel 16/17
CCU-opleiding, Jan Daemen 16/17
Intensive-care opleiding/medium care, Wouter Eindhoven
Schoonmaak gebouwen middenkader, C.A.J. Poppelaars,
Hoofd schoonmaak
Vloerbewerker, M.T.M. Groenen, schoonmaak

PROFICIAT
Differentiatie anestesie:

Hans Wolf
Peter Castelijns

Judith van Dam
Differentiatie chirurgie:
Rik Mommaerts
Ruud van Kuyck
José van Olphen-van Gils
Tiny Maat-van de Broek

KADEROPLEIDING juni 1980
Hoofd verpl. afd. 01
Cees Dek
Josef Wirken Unit hoofd card. afd. 07

Tegenwoordig gaat het niet zo goed met onze economie:
De masseur zit hem te knijpen.
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RIKNIEUWS

Op 10 juni was de laatste rikavond.
Op deze avond is de rikkeizer bekend gemaakt door de voorzitter van DIO, dhr.
Brinkman.
Rikkeizer 1979-1980 is geworden dhr. P. den Tenter, op de tweede plaats is Beeindigd mevr. Michielsen.
Op 10 juni is door de rikkers besloten volgend jaar weer tien avonden te rikken;
de leiding voor volgend seizoen berust bij dhr. Brinkman en mijzelf.
We kunnen terugblikken op een geslaagd rikseizoen.
Wij wensen jullie een zonnige vakantie en tot dinsdag 9 september.
R. Melaer.

Wie was het goede heertje toch weleer?
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Kabi-net-niet-gevallen.
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HOMO-STUDIES GEZONDHEIDSZORG

Binnenhetprojekt homostudies houden verschillende groepen zich
bezig met de onderdrukking van homoseksualiteit en homoseksuele]
in de wetenschap.
Zulke groepen zijn er o.a. bij geschiedenis en sociale wetenschappen aan de universiteit van Amsterdam.
Zo is er sinds vorig jaar ook een studiegroep homofilie binnen
de gezondheidszorg gestart in Amsterdam, waar ik toevallig nota
van nam door het lezen van een TVZ.
Omdat beide onderwerpen me aanspreken heb ik kontakt opgenomen
met deze studiegroepen en gevraagd, wat zij zoal doen.
De groep in Amsterdam bestaat uit twintig mensen. De helft van
deze groep bestaat uit artsen en studenten aan de universiteit;
de andere helft uit (leerling-)verpleegkundigen.
Zo zijn er twee subgroepen ontstaan.
De (leerling-)verpleegkundigen houden zich vooral bezig met de
situatie van (leerling-)verpleegkundigen en hun (homo)seksuele
gevoelens. Dat houdt in: praten, ervaringen uitwisselen, maar
ook akties opzetten (bijvoorbeeld, om binnen bepaalde instellingen (ziekenhuizen) groepjes op te zetten; en zich bemoeien met
de verpleegkunde-opleiding).
De andere subgroep houdt zich ook met dergelijke onderwerpen
bezig, maar is daarnaast meer gericht op de (huis-)artsenpraktijk
Deze subgroepen komen regelmatig bijeen; dan wordt informatie
uitgewisseld en de rest van de avond wordt besteed aan een of
ander thema betrekking hebben op jezelf binnen de gezondheidszorg
Een doelstelling is: jezelf te kunnen zijn in je werksituatie;
(homo-)seksuele gevoelens bij jezelf en bij anderen bespreekbaa:
te kunnen maken om zo (homo-)seksualiteit uit de taboesfeer te
krijgen.
Mensen die belangstelling hebben om eventueel zo'n groepje binnen dit ziekenhuis op te zetten kunnen mij als volgt bereiken:
Jos van de Lande
Academiesingel 37
4811 AC BREDA
tel. 076 - 14 61 81
afd. 01 Ignatius Ziekenhuis

Doorgewinterde egoisten bevriezen vooral zichzelf.
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TIEN TOEN (6)
„INVASIE LEERLINGENFLAT"

De „beneden-buren" zijn thans op
de le etage van de leerlingen-flat
neergestreken.
De verhuizing is achter de rug, zij
het dan, dat er hier en daar nog
iets wordt verplaatst en een haakje
of spijker geslagen.
De verhuizing had een vlot verloop; en daar zitten we dan !

verheugd is boven de Direktie en
Hoofden van Dienst te wonen;
doch het kan ook zijn voordeel
hebben. Het is voor U gemakkelijker even langs te lopen als er
iets besproken dient te worden.
De behuizing is niet groot, maar
nu alles op zijn plaats staat, toch
niet ongezellig.

Van zitten, kun je eigenlijk niet
spreken, want de afstand van o.a.
de Civiele Dienst - Verpleegafdelingen is aanzienlijk vergroot.

Mede namens de overige bewoners/bewoonsters van de le etage
hoop ik, dat we goede buren zullen zijn en dat U van de „benedenburen" geen last zult hebben.

Het „in de flat neerstrijken" is een
noodzakelijk kwaad geweest. Ik
begrijp, dat niet iedere bewoonster

G. VERGEER,
Hoofd Civiele Dienst.

SPEELWEIDE
Met het plaatsen van „vangnetten" is de speelweide klaar gekomen.
Ieder, die er belangstelling voor heeft, kan thans van de speelweide
gebruik maken.
Wij vestigen er nogmaals de aandacht op, dat het gazon voor de lounge
geen speelweide is.
DE TUINDIENST.
15

MEDEDELING VAN DE CIVIELE DIENST
Ten behoeve van het interne personeel zal binnenkort een hypermoderne
versnaperingenautomaat worden geplaatst in de lounge.
Deze automaat vergroot ons huidige servicepakket aan het interne personeel. Men kan keuze maken uit een rijkelijk assortiment van 8 verschillende
artikelen tegen verschillende prijzen te weten :

11
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ARTIKEL

PRIJS

Pennywafel

15 cent

Choco prince

20 cent

Gevulde heren

25 cent

Glacé cakes

25 cent

Rondo's

25 cent

Smith's patatoes

25 cent

Paprika patatoes

25 cent

Chocomel

50 cent

Naar wij hopen wordt deze mededeling met „open armen" ontvangen.
DE CIVIELE DIENST.

TIEN TOEN (7)
KENNISMAKING MET MEJ. VAN HEZIK
Als je niet uit de ziekenhuiswereld komt, kost
het in het begin nogal wat moeite alles te
begrijpen en te doorzien.
Maar de medewerking, van alle kanten gekregen, is erg plezierig met veel begrip voor
al mijn onbegrip.
Samen met de Mentrix ,Mej. Bots, hoop ik een
goede vorm te vinden waarin wij de leerlingverpleegkundigen van dienst kunnen zijn.
Het prettige van deze funktie is te weten, dat
je werkt voor mensen, die zelf hard voor
anderen werken.
Mej. E. VAN HEZIK,
Con-Mentrix.
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HET WERK ALS PASTOR IN DEZE TIJD
Het getuigt van een moderne aanpak,
dat bij de vele specialismen in dit ziekenhuis, ook het pastoraat hoort.
Het bestuur en de directie heeft mij haar
vertrouwen gegeven, door mij te benoemen als Hoofd Pastorale Dienst, na
negen jaar als pastor gewerkt te hebben
in het Academisch Wilhelmina Gasthuis
te Amsterdam. Ik ben hun daar erkentelijk voor.
Nu ik zo aan het schrijven ben, voel ik
mij als iemand, die zijn ambt aanvaardt
met het uitspreken van een openbare
les. De toehoorders - in dit geval de
lezers - krijgen een schets-in-grote-lijnen
van een plan, dat wij samen in details
moeten gaan uitwerken en waarmaken.
Mag ik nog even mijn voldoening uitspreken over de kennismaking met
velen van U ? Als ik tijdens de ontvangst-receptie een woordje had moeten
spreken, dan was het hierop neergekomen, dat ik blij ben in het Ignatiusziekenhuis te kunnen werken. Dit is méér dan alleen maar beleefd bedoeld :
Sint Ignatius is in het bijzonder de inspirator van de twee pastores hier.
Onze stichter heeft na zijn bekering destijds te Parijs in een ziekenhuis
gewerkt; zelf heb ik na een (pastoraal)) verblijf in een melaatsenkamp te
Spanje een bekering-tot het ziekenhuis beleefd.
Hoe zie ik voor deze tijd het werk als pastor in een zich deskundig opstellend ziekenhuis ? Als pastor val je niet meteen op door aparte functiekleding en daarbij-behorende attributen. Met een zoemer in je pak en een
telefoon op je kamer houdt de technische uitrusting praktisch op. (Daarmee
is niet gezegd dat ik geen „techniek" in mijn werk nodig zal hebben; ik
denk b.v. in de toekomst aan koorplaten onder de Eucharistische dienst
's zondags, nu authentieke stemmen steeds moeilijker te verzamelen en te
begeleiden worden.)
Ook buiten de kapel dacht ik, dat wij geen „kerkje" kunnen en mogen
gaan spelen in het ziekenhuis. Vanuit mijn specialisatie, die ik nog altijd
roeping blijf noemen, wil ik het leven-van-alledag van patiënten en van
iedereen, die een beroep op mij doet, wat verlichten en speciaal in de
betekenis van bij-lichten. In een donker hoekje van ons bestaan wat licht
aanbrengen. Waar haal ik dat licht vandaan ? Mag ik het een beetje
artistiek zeggen : zoals Rembrandt vanuit een onverwachte hoek licht bracht
op zijn doeken; of zoals Van Gogh de zon nodig had om zijn kleuren diepte
te geven. Licht dus niet vanuit een „knopje", maar vanuit een vollere werkelijkheid dan waarin we doorgaans g ewend zijn te leven en te denken.
Licht aanbrengen is een kunst. Teveel licht verblindt en maakt de mensen

17

schuw; te weinig licht is ongezellig en jaagt de mensen de deur uit. Waar
goed aangepast licht is, daar vinden mensen elkaar. Dat wij het samen
lang mogen vinden !
J. DRESEN s.j.

KENNISMAKING MET MEJ. BOTS
Graag maak ik van de gelegenheid gebruik,
U te laten weten, hoe ik de eerste weken in
het ziekenhuis ervaren heb.
Een spontane ontvangst is mij ten deel gevallen. Van ieder mocht ik bereidheid tot
helpen ondervinden, de weg in de voor mij
vreemde wereld van het ziekenhuis te vinden.
Reeds hebben mej. E. van Hezik en ik bemerkt dat de leerlingen wensen
hebben op het gebied van lectuur en het beoefenen van hobby's. Er wordt
gezocht naar een evenwicht tussen werk, studie en vrije tijd.
Samen hopen wij met Uw medewerking, reële wensen te realiseren en een
sfeer te scheppen waarin ieder zich thuis voelt en naar eigen inzicht en
mogelijkheid kan ontplooien.
J. BOTS, Mentrix.
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ERVARINGEN

INLEIDING
Zoals iedereen inmiddels al wel bekend is krijgen leerlingverpleegkundigen in het 4de jaar de gelegenheid om diverse onderzoeken etc., zowel intra- als extramuraal bij te wonen.
Wij maakten van deze gelegenheid dus gretig gebruik, omdat wij
vonden, dat we niet voldoende kennis hadden van allerlei onderzoeken, die in het ziekenhuis op mensen plaatsvinden. Terwijl
het toch uiterst belangrijk is voor ons, dat wij een goede voorlichting en begeleiding kunnen/moeten geven naar de mensen toe,
die een bepaald onderzoek moeten ondergaan.
Hieronder vindt U uitspraken van mensen die een onderzoek ondergingen, moeten ondergaan, uitspraken van mensen die op afdelingen werken waar de onderzoeken plaatsvinden etc.
Daarna hebben we alternatieve en andere ideetjes opgeschreven,
zodat we niet alleen stil blijven staan bij negatieve kritiek.
Bij deze inleiding willen wij tevens nadrukkelijk aangeven, dat
wij door dit verslag niemand persoonlijk willen aanvallen, maar
alleen de intentie hebben, om onze indrukken van de diverse
stage's te verwoorden naar iedereen toe.

FRAPANTE UITSPRAKEN EN GEDRAGINGEN
- Vandaag komen er nog een paar colons en op het eind van de
ochtend een galblaas.
- Het is volgens ons erg druk, want toen we een uur geleden op
deze onderzoek-afdeling waren, zaten dezelfde mensen op
dezelfde banken in dezelfde afwachtende houding.
- Waarom altijd diskussies rondom dergelijke apparaten. Je zegt
gewoonweg tegen de patiënten: "Eventjes een foto maken, net
zoiets als op de r5ntgen, en dat weet iedereen toch!".
- Voorbereiding en het onderzoekapparaat laten zien aan de mensen, die dat onderzoek moeten ondergaan is gewoonweg onzin en
trouwens ook niet realiseerbaar.
- Wij gaan altijd na, hoe iemand het onderzoek heeft ervaren en

Wie maakt nou van treiteren zijn liefhebberij?
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ze vinden het allemaal meevallen. Na het onderzoek zegt hij
tegen een mevrouw: "Het viel allemaal best wel mee, hè mevrouwtje".
- Ja, is dat kind al besteld?
- Er komt nog een leverpunktie vandaag.
- Ik ken U nog van de vorige keer, zegt een mevrouw tegen een
assistent. 0, dat kan wel, was een onverschillig daaropaansluitend antwoord.

- De arts die binnenkomt praat eventjes met de mevrouw die op de
onderzoektafel ligt en pakt haar hand vast. Meteen zie je bij
mevrouw dat ze minder gespannen wordt.

- Een infuus wordt aangesloten en de banden worden gefixeerd bij
een meneer, zonder dat dit eerst gezegd wordt.

- We worden aangesproken door een mevrouw, die in het bed op de
gang staat. "Kunt U mij vertellen, of het onderzoek nu afgelopen is, want ik sta hier maar".

- Eventjes ontspannen, dat krijgt U een dun slangetje naar binnen. Een vrij dikke slang wordt in een razend tempo in de maag
geduwd.
- Een wachtende mevrouw: "Ik zit hier al drie uur, maar de dokter is ergens anders bezig. Ik word misselijk van de honger,
want ik ben vanaf vanochtend al nuchter".

- Daar mag U zich uitkleden van onderen en dan kom maar door die
deur naar binnen. Na het onderzoek kan mevrouw weggaan, maar
beide handen moeten het maandverbandje, wat ze na het onderzoek kreeg, vasthouden. Ongemakkelijk lopend gaat ze het
kleedhokje weer binnen.
- Wat denken jullie eigenlijk wel, met z'n tweeën hier bovenop
komen staan kijken, roept een persoon trillend van woede en
wiens stemvolume onze trommelvliezen doet trillen, en dat in
aanwezigheid van die mevrouw, die een bepaald onderzoek moest
ondergaan.
Dit is natuurlijk zo, maar dit kan ook nog op een andere manier gezegd worden.

- Het onderzoek is pijnloos. U krijgt alleen een prik. Voor zove
wij weten geeft elke prik wel een pijnsensatie bij iedereen:
etc. etc.:

Wie veel liegt, moet ook veel onthouden.
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PERSOONLIJKE ERVARINGEN
Vaak liepen of hingen we er maar wat bij, dit elke keer wel met
toestemming van de meneer, mevrouw of kind, welke een onderzoek
kreeg.
Wanneer we met de op de gang wachtende mensen een onderzoek
mochten meemaken, hadden we vaak al met hen gesproken. Dit
werkte vaak geruststellend voor die mensen en wij liepen niet
zoveel verloren.
Van begeleiding voor leerlingen, die een "diversenweek" hebben,
is nagenoeg geen sprake, om van uitleg op sommige afdelingen nog
maar niet te spreken. Wel ontvingen we zeer goede uitleg op de
beide laboratoria en de nucleaire afdeling en sommige andere
mensen. Nogmaals dank hiervoor.
UITLEG VAN VOORAFGAANDE VERHAALTJES EN HANDIGE IDEETJES
Wij zijn van mening, dat de diverse stages in hun huidige vorm
afgeschaft moeten worden. Belangrijker en effektiever is, dat
een (leerling)verpleegkundige van de afdeling met de meneer/
mevrouw of kind, welke een onderzoek krijgt, meegaat. Dus begeleiding vóór, tijdens en na het onderzoek. Daarmee bereik je:
1. de leerling-verpleegkundige verkrijgt d.m.v. deze handelwijze
haar verplicht aantal bijgewoonde onderzoeken en meer inzicht
in de onderzoekmethoden, vanaf het begin van de opleiding;
2. de gediplomeerd verpleegkundige blijft op de hoogte van de
(nieuwe) onderzoekmethoden;
3. bovenstaande punten dragen direkt er toe bij, dat een persoon
gericht en positief voorbereid kan worden op het onderzoek,
wat deze moet/mag ondergaan. Dit is voornamelijk alleen toepasbaar bij mensen, die op dat moment in het ziekenhuis zijn
opgenomen;
4. het werkt over het algemeen gezien geruststellend om een
beetje een vertrouwd gezicht te zien, voor de mensen, die een
onderzoek ondergaan.
Hierop zullen natuurlijk de overbekende argumenten komen:
- het beroemde tijdsgebrek,
- organisatorisch onhaalbaar,
- het personeelstekort.

Tegenwoordig gaat het niet zo goed met onze economie:
De straatmaner staat op straat.
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Vaak (maar niet altijd) zijn dergelijke argumenten in één woord
onzinnig te noemen. Over bestaande argumenten zou een diskussie
op zich kunnen ontstaan. Het personeel op de afdelingen luistert
altijd wel goedkeurend naar "alternatieven", maar ze worden nagenoeg niet gehanteerd.

Voorafgaand ideetje houdt natuurlijk niet in dat het personeel,
werkzaam op de onderzoekafdelingen, geen begeleidende taak meer
zou hebben, om daardoor mee te werken aan de kontinuiteit van d(
zorg voor de mensen. Vooral de mensen, die van buiten het ziekenhuis komen om een onderzoek te ondergaan.
Deze begeleiding houdt voor ons in:
- kennismaking met de mens, die bij jullie binnenkomt in de
onderzoekkamer; deze mensen zijn in feite al in een afhankelijke positie en moeten zichzelf overleveren aan het onderzoek;

- nagaan, of er daadwerkelijk goede voorlichting over het onderzoek is gegeven; zonodig aanvullende informatie verstrekken;
- vooral duidelijk uitleggen, welke handeling gaat plaatsvinden
- kontakt blijven houden met de meneer, mevrouw of het kind
tijdens het onderzoek.
Dus meer willen zijn dan een verlengstuk van de arts of het
apparaat.

Wij denken, dat dergelijke situaties het ontstaan vinden in een
stuk beroepsblindheid; de zelfkritiek is afgenomen, waarschijnlijk ook, omdat men de mensen, die voor onderzoek komen, maar z(
kort meemaakt.
Maar verandering is en blijft noodzakelijk.
En niet alleen op de onderzoekafdelingen worden dergelijke fouten gemaakt. Ook op de verpleegafdelingen en de operatiekamers
grijpt het spook der beroepsblindheid om zich heen.
Ook wij betrappen onszelf herhaaldelijk op fouten, maar tijdens
de diversenstage was het wel overduidelijk.
Wanneer mensen hierop willen reageren, of ons willen uitnodigen
om hierover te praten, zijn wij hiertoe bereid.
Groetjes,
Dorien en Jos,
tel. 076 - 222623 + 146181.

Tegenwoordig gaat het niet zo goed met onze economie:
De schoorsteenveger kan wel op het dak gaan zitten.
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VERVOLG MAROKKO IN VOGELVLUCHT (III)

VROUWEN IN MAROKKO
Sluier en emancipatie.
De Marokkaanse samenleving is een mannen-maatschappij. In het
openbare leven bestaat er tussen de seksen een volkomen scheiding en elk vertoon van tedere gevoelens tussen man en vrouw is
afwezig. Voor de man is het tonen van enigerlei genegenheid voor
zijn vrouw onfatsoenlijk, maar uit de afwezigheid hiervan mag
nog niet worden afgeleid, dat dergelijke gevoelens niet bestaan,
want zij moet gezien worden in het licht van de moorse opvattingen van fatsoen.
Twee karaktertrekken zijn voor het leven van de moslimse vrouw
kenmerkend; haar onderworpenheid en haar onwetendheid. Zij moet
haar vader blindelings gehoorzamen en in het huwelijk is zij
volkomen ondergeschikt aan de echtgenoot. Die ondergeschikte
positie wordt in de hand gewerkt door het patriarchale huwelijksrecht, de zeer vroege huwelijksleeftijd en de eenzijdig echtscheiding. Op zeer jeugdige leeftijd kan zij door haar vader
worden uitgehuwelijkt, soms zonder dat zij weer aan wie. Haar
toekomstige echtgenoot heeft het recht haar te verstoten wanneer
hij wil. De vrouwen leven geheel buiten het dagelijks maatschappelijk leven, dat uitsluitend en alleen Lepaald wordt door de
man. Haar taak wacht binnenshuis, de zorg voor de kinderen en de
huishouding en het weven van kleden en tapijten aan het weefgetouw, dat men dan ook in vrijwel elk huis aantreft. In menig
gezin vormde deze arbeid trouwens een belangrijk deel van het
inkomen. Het gezin is voor de moslim een bezit, dat hij zoveel
mogelijk verre houdt van iedere vreemde. In de steden liggen de
woonverblijven achter hoge witgekalkte muren en een dikke cederhouten buitendeur, die met grote ronde spijkers is beslagen.
Al naar rang en welstand komen de woonverblijven uit op een
ruime of kleine betegelde binnenplaats. De vrouwenvertrekken
zijn zoveel mogelijk afgeschermd; het is het privilege der
rijken hun vrouwen in strikte afzondering te houden. Haar wereld
bestaat uit haar huis en gezin. Zij vernemen het nieuws van de
buitenwereld van hun dienstboden, vaak negerinnetjes, en op de
terrassen en dakplatjes van hun woonverblijf, die hun als een
telegraaf ten dienste staan. Hun overige tijdverdrijf bestaat

Brutalen hebben de halve wereld

bedorven.
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uit het drinken van thee, vier, vijf maal per dag, de verzorging
van het lichaam en het parfumeren met amber of rozenwater.
Behalve af en toe een bezoek aan familieleden en vriendinnen,
komt ze alleen buitenshuis om naar de hamman, het moorse badhui!
te gaan. De hamman is voor haar een vergaderplaats en conversatiezaal, waar vriendschappen worden gesloten, nieuwtjes de rond(
doen, plannetjes worden gesmeed en waar geroddeld wordt over de
buurt. Op vrijdag is het tenslotte de gewoonte de begraafplaats
te bezoeken, die voor mannen die dag niet toegankelijk is, niet
om er te wenen, maar om gezellig bijeen te zijn en te praten.
Sprekend over de bourgeoises van Fes heeft men met enige overdrijving wel opgemerkt, dat zij maar twee keer hun hbis verlieten: eerst bij hun huwelijk, daarna bij hun dood.

En buiten de stadsmuren, in de provincie, leven de vrouwen onderworpen aan eeuwenoude dwang en armoede, het bestaan van een
lastdiet.
Al naar zij boerin is of in een nomadengroep thuis hoort, werkt
zij op het land of zorgt voor het vee, gaat gebukt onder het
gewicht van geitenhuiden, de zware last van waterkruiken of een
vracht brandhout om vuur aan te leggen voor het koken. Haar
jeugd is snel voorbij.
Kinderen worden ongeveer vijftien maanden in een doek op haar
rug meegedragen en onder de dubbele last van een kind en arbeid
is de vrouw van dertig jaar een oude vrouw. In het gezin is zij
alleen maar de moeder van haar kinderen. Zij noemt zichzelf bij
de naam van haar oudste zoon, bijvoorbeeld "Oem Mahmoed"
(Mahmoed's moeder), en dat zegt genoeg.
De pogingen die er op gericht zijn in deze landelijke wereld
verandering te brengen zullen voor velen - mannen zowel als
vrouwen - de inbreuk op een natuurwet betekenen. Maar generaliseren is gevaarlijk: menige vrouw heeft in hut of tent haar
woordje te zeggen en in tal van kwesties wordt zij door haar ma,
geraadpleegd.
Behalve haar onderworpenheid, waarvan in het voorgaande sprake
was, is ook onwetendheid een kenmerk der Marokkaanse vrouw. Tot
voor kort was zij van ieder onderwijs verstoken. Vroeger toen do
kultuur nog voornamelijk gedragen werd door het godsdienstonder•
wijs, was zij van het meest elementaire onderricht uitgesloten.
Zo is de vrouw zich gaan thuisvoelen in een ongeletterde wereld
vol bijgeloof, waarin oude gebruiken, magische praktijken en
traditionele verhalen opgeld doen. In haar eentonig bestaan is
een ruime plaats voor djins, goede en vooral ook kwade geesten,

Niet opscheppen, doe iets.
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die zich schuilhouden in het donker, in bomen, grotten en bronnen en zich ten allen tijde onder de mensen bevinden. Al wat
buitengewoon in, benevens ziekte, wordt aan de geesten toegeschreven. Het geloof aan toverij is sterk en magische gebruiken
zijn nog wijd verbreid. Magisch poeder, gekocht van een of
andere heilige wonderdokter, dient ervoor om een ontrouwe echtgenoot te doen terugkeren of om een rivale schade te berokkenen;
bezweringen worden verricht om voorspraak te krijgen of een boos
plan te doen slagen: afbeeldingen of voorwerpen, die een ander
toebehoren, worden mishandeld met de bedoelingen het slachtoffer
te treffen. Amuletten moeten tegen allerlei schadelijke invloeden beschermen. De islam heeft zich hier met het geloof aan
magie vermengd: papiertjes met koranspreuken worden in leren
zakjes genaaid, die aan een halsketting bevestigd worden. Men
heeft er zowel die onheil afweren, als die geluk brengen.
De sluier is het symbool van onderworpenheid der vrouw. Overigens schrijft de Islamitische wetgeving slechts voor, dat de
huwbare en gehuwde vrouw haar hoofdhaar en schouders met een
doek dient te bedekken. Het bedekken van haar gelaat met een
sluier is geen voorschrift, doch is een zede, die op oude oriëntaalse kultuurinvloeden teruggaat. De dorpsbevolking heeft nimmer de steedse sluier aangenomen, ook al omdat zij haar landarbeid slechts ongesluierd kan verrichten. Dat de sluier niet
met de Islam samenhangt, blijkt ten overvloede uit het voorschrift dat de vrouwelijke pelgrim met onbedekt aangezicht naar
Mekka dient op te gaan. Groot is het aantal vrouwen, dat
psychisch nog altijd opgesloten is binnen het net van de sluier,
die zij zelf als een bescherming is gaan zien. De gezichtsbedekking verschaft de vrouw de volledige bescherming, omdat de
zede verbiedt, dat een man een gesluierde vrouw aanraakt. De
vrouw dient zich te sluieren en haar kuisheid te bewaren, ook al
wist ze al op negenjarige leeftijd alles wat een vrouw moet
weten om te trouwen. Ze gehoorzaamt en sluiert zich en wisselt
met geen vreemde in het openbaar een woord, want ze vreest het
schandaal en de gevolgen daarvan. Zonder sluier voelt zij zich
zoals een Europese uit de vorige eeuw zonder corset.
Nu bestaan er onder de vrouwen van Marokko groepen waarvan het
gedrags- en gedachtenpatroon verschilt. Men zou ze in een viertal groepen kunnen onderscheiden. Allereerst de vrouwen uit de
gegoede millieus, onder wie sommige Westers georiënteerd zijn en
de sluier hebben afgelegd, vervolgens de arme fellaha's, ook
ongesluierd, voorts de plattelandsvrouwen in beter doen, die

Mensen passeren is levensgevaarlijk.
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evenals de volksvrouwen uit de steden gesluierd zijn. Tenslotte
de moderne werkende vrouwen, van wie na de bevrijding velen naa]
school zijn gegaan en die, wanneer de familie het toelaat zich
niet sluieren. Het zijn vooral deze laatste, die bij de opbouw
van het nieuwe Marokko zijn betrokken.

BIJ EEN AFSCHEID

Even wil ik langs deze weg bedanken, voor al de hartelijkheid en collegialiteit,
die ik tijdens mijn 22 dienstjaren in Ignatius van iedereen en speciaal van mijn
collega's van het restaurant en afd. 07 mocht ondervinden.
Hartelijk dank, ook namens mijn zussen, aan Dhr. Striiter, Dhr. Muller en Dhr.
Sebregts, voor het onvergetelijke afscheidsavondje, de cadeaux en bloemen.
Veel dank aan de Chef-kok Hr. J. van de Pol voor het voortreffelijke dineetje.
Ook aan Dhr. Meyvis, Mevr. van der Bogaart en José Leidner, die de bediening
aan tafel verzorgden.
De jaren in het ziekenhuis doorgebracht waren goede jaren en mijn zus en ik
hopen er nog vaak aan te kunnen terugdenken.
META MOEREL,

Medew. Restaurant.

Tegenwoordig gaat het niet zo goed met onze ecomomie:
De sigarenhandelaar is de sigaar.
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CURSUS MAROKKAANS

1

ik:

èná

inademen
u moet inademen: (mw.)
u moet inademen: (hr.)

chássèk t'tnUfsie
chássèk t'tnUfUs

injektie:

1.sjoeká
2. l'brá

inwendig:

daachielie

J
ja:

ieju
wèh

jam:

konfietoer
mèlmelada

jodium:

addowá l'èhmár

jongen:

woeld

jeuk:

l'hèkká

K
kaas:

zjbun

karnemelk:

l'bUn

kauwen
hij kauwt:
u moet kauwen (mw.):
u moet kauwen (hr.):

kei'm'dárr
m'drrie
m'dárr

kijken
hij kijkt:
u moet kijken (mw.):
u moet kijken (hr.):

kei'sjoef
sjoefie
sjoef

kilo:

kieloe

Een grote mond "zegt" zo weinig.
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kind:

derri

kinderen:

drárie

kip:

dzjèzj

klaar:

wèzjUd

kleertjes:

hoewájilzj

kleren:

hoewájezj

kliniek:

klieniek

koffie:

kàhwà

koken
hij kookt:
u moet koken: (mw.)

kei'tájjilb
tájjCibie

komen
u moet komen: (mw.)
hij komt:

èzjie
kei'zjie

koorts:

schèná
sjèy yásté'mieloehoe
of: árrázjoel liemènèê
l'woelèèdá

kondoom:

kontrole:

1. tèftiesj
2. moeraagábá

kopen
hij koopt:
u moet kopen: (mw.)

sjrie

koud:

bèrd

kraamcentrum:

márkAz l'oelèdà

kruiden:

lê èsjoeb

kruik:

gUrba l'ma
(g van gareon)

krijgen
u krijgt: (mw.)
u krijgt: (hr.)

Samenwerken —Ja
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kei'sjrie

t'twáslie
t'twássill

Samenspannen —Nee

L
laatste: (mw.)
laatste: (hr.)

l'èchierá
l'èchier

laboratorium:

laboratoir

langzaam:

b'sjwie'á

leeftijd:

1. èl'é'èmr
2. essien

lekker:

l'died

levend (geboren):

hèggy

lezen
u moet lezen: (mw.)
u moet lezen: (hr.)

qrárie
qrá

licht: (gewicht)

ch'fief

liggen
u moet liggen: (mw.)
u moet liggen: (hr.)

nè'èssie
nè'ès

limonade:

l'milsjroebèèt

lopen
u moet lopen:

tmUsyá

luisteren
u moet luisteren: (mw.)
u moet luisteren: (hr.)

ismê

M
maag:

kUrsj

maand:

sj'ar

maanden:

sjcShoer

maandverband:

foetá lUdUm

maatschappelijk werkster:

moesèè'ieda
izjtiemèè'ieyá

mager:

r'qieq

Bent u thuis ook zo sympathiek?
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malen
u moet malen: (mw.)
zij moet malen:

t'hánie
hieya chsá t'hán

man:

rázj'l

margarine:

márgáriena

marokkaans:

márreebie'a

meebrengen
u moet meebrengen: (mw.)
u moet meebrengen: (hr.)

zjiebie mè'êk
zjieb mè'ék

meekomen
u moet meekomen: (mw.)

èzjie mè'éjá

Durf ongelijk te bekennen.
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MAG IK ME EVEN AAN U VOORSTELLEN

Mijn naam is Kees Brinkman, ik ben 36 jaar oud en werk sinds medio september
1975 in het ziekenhuis bij de dienst intern patiëntenvervoer, dus vanaf het begin
van de oprichting van deze dienst.
Daar ik in het verleden in diverse verenigingen bestuursfuncties bekleedde, ging
mijn interesse al meteen uit naar de personeelsvereniging alhier namelijk DIO.
In januari 1977 werd ik hiervoor gekozen, en in het eerste jaar had ik de functie
van waarnemend voorzitter, dit toen onder voorzitterschap van Jac Bleijlevens.
Doordat deze het jaar daarop het DIO-bestuur verliet, werd ik door de diverse
leden als voorzitter gekozen.
Sinds 2 1/2 jaar vervul ik nu deze taak.
Om dit goed te kunnen doen, moet men op de eerste plaats veel vrije tijd hieraan
kunnen en willen besteden. Veel tijd voor andere "hobby's" heb ik dan ook niet.
Op de tweede plaats moet men over een goed team medebestuursleden kunnen
beschikken, die ook beseffen, dat een bestuursfunctie niet alleen bestaat uit b.v.
een keer per maand vergaderen, maar dat zeker wat DIO betreft met zijn ruim
750 leden en tal van aktiviteiten, er "gewerkt" moet worden.
Momenteel beschik ik over zo'n groep mensen en ik hoop, dat dit ook zo blijft,
evenals de "nodige" goede samenwerking van o.a. de directie, hoofden van dienst
en eenieder waarop men, om tot een goed functionerende personeelsvereniging
te komen, vaak een beroep moet doen.

Groeten,
Kees Brinkman.

Mensen van gewicht doen niet gewichtig.
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F.C. IGNATIUS
SPEELDE STERK TOERNOOI IN LEIDEN

Zaterdag 31 mei om half negen vertrok F.C. Ignatius met enkele supporters met
de bus richting Leiden, voor het tournooi van Endegeest.
Enkele spelers hadden nog wel een beetje last van de feestavond die avond
ervoor, maar ondanks dit zal later blijken, dat de F.C. Ignatius een zeer goed
toernooi speelde.
Onze eerste wedstrijd tegen Sancta Maria uit Noordwijkerhout, waar nog een
oude bekende namelijk Frans Lijnen speelde, werd verdiend met 2-0 gewonnen.
De tweede wedstrijd tegen Wijchersloot, waar alweer een "oude bekende" meespeelde, namelijk Henk Donkers, werd met 2-0 verdiend gewonnen.
De derde wedstrijd bracht ons tegen Endegeest. De gehele wedstrijd speelden wij
veel beter, maar door een ongelukkig doelpunt in eigen goal verloren wij toch
met 1-0.
Doch de vierde wedstrijd bleek F.C. Ignatius weer helemaal opgepept, en het
Diaconessenziekenhuis uit Leiden ging dan ook met 2-0 ten onder.
De stand was toen zodanig, dat als wij van Marienhave zouden winnen, tevens
toernooiwinnaar waren. Dus uiterste spanning.
Deze druk bleek voor ons te zwaar en wij verloren toen, zeer verdiend met 2-0.
Na afloop van dit spel en dit zeer succesvolle toernooi, kregen de spelers en supporters nog een zeer goed verzorgde Indische rijsttafel aangeboden.
Tot slot mocht onze aanvoerder de 3e prijs in ontvangst nemen.
Wij danken onze vrienden van Endegeest dan ook heel hartelijk voor deze fijne
avond!
Willem Hartmans

Over bacillen gesproken
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Pas op voor vuile lectuur.

DEZE MAAND:
HET HEERLIJK AVONDJE VAN DE KRAAM!
VOORWOORD HANS SNEL:
Het rollenpatroon laat ons vastroesten. Wij (vooral mijn vrouw) hebben dit op
tijd begrepen!
VOORWOORD HANNIE SNEL-KOOMEN:
Allereerst dit. Mijn man Hans ziet deze maand nauwelijks zijn bed. Hij bestudeert het paringsgedrag van egels in de bossen om en nabij de Vijfeikenweg.
Achteraf gezien had ik hem dat boek over stekelvarkens en hun stekeligheden
nooit moeten geven op zijn verjaardag. Door die hobby van mijn man ben ik de
laatste tijd veel alleen geweest en duidelijk voel ik mij te kort gedaan.
Wij hebben dit alles gisterenavond uitgesproken en we hebben er iets op gevonden. Het is de schuld van de maatschappij!
Zo dat lucht op! Wat onze verhouding betreft: we pakken het helemaal opnieuw
aan.
Met mijn tweeendertig lentes ben ik eigenlijk te jong voor Hans. We schelen tien
jaar en dat merk je echt. Ik geloof eigenlijk dat de swing er bij hem een beetje uit
is. Of tenminste dat er behoorlijk de rek in ins gekomen. Maar sinds gisteren
praten we er tenminste weer over. En met resultaat: hij helpt nu bijvoorbeeld bij
het afdrogen, terwijl ik de afwas doe (zoals U wellicht begrijpt; vroeger deed hij
de hele vaat). Het wekelijkse billardavondje komt te vervallen, hij gaat nu
gewoon met zijn secretaresse de bossen in voor biologisch en ecologisch onderzoek (egels zegt hij) en ik ga naar de scrabbleclub.
Arbeid adelt!
Eigenlijk is het allemaal snel gegaan sinds gisteren. In één klap is mijn leven veranderd, eindelijk kan ik doen waarvan ik altijd heb gedroomd: zijn artikelen
schrijven.

Wat je op de receptie niet kan missen:
een sherry-can.
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Binnenkort in de kapsalon:
Doorlopende voorstelling van hair.
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Een beetje nerveus!
Ietwat onzeker start ik mijn eerste onderzoek. Met de lift naar de eerste verdieping. Wat is zo'n ziekenhuis stil 's avonds. Als ik de lift uitstap sta ik meteen
voor een kantoortje vol nijvere zusters. Eén van hen (mijn naam niet noemen
hoor!) wil wel wat loslaten over die avond vorige maand, waarop Guus een feest
gaf en anderen een gezellige autorally hadden georganiseerd.
Tuuuuut!
Het was een korte rally door een prachtig gebied; vertrokken bij de flat van het
ziekenhuis kwam men al snel in de Biesbosch terecht.
Zuster Stecher (12 1/2 jaar in dienst en het feestvarken van de avond) was vastbesloten bij de beste drie te eindigen, zo ook Els die vol verwachting haar route
reed.
Een lekker bakkie!
Hoe het allemaal precies is gelopen valt moeilijk na te gaan. In de jachthaven van
Drimmelen was in ieder geval een tussenstop, 'n snel toiletbezoek en 'n kopje
geurende koffie stonden daar op het programma.
Het heerlijk avondje van de Kraam 2 !
Niet alleen de DIO maakt van zijn rally's een feest, afdeling 14 kan er ook wat
van. Nauwelijks aangekomen in Lage Zwaluwe, zat het hele gezelschap aan de
meest heerlijke lekkernijen. En hoewel er schijnbaar één broeder zijn vingers
brandde aan het hete vlees, werd het een geweldige barbecue. Stralend weer,
zalige hapjes en Nico als komediant, een geweldige avond dus.
Hoofdprijs Stecher prijs!
Het jubileumpje van zuster Stecher werd tot een grandioze avond.
In scetches en varieté borrelden haar lotgevallen weer op.
En hoe is het mogelijk: de eerste prijs van de autorally ging naar haar.
De andere prijzen naar: Ellis, Bep en naar Els (voor de binnenkort verwachte
baby van Els was er ook een verrassing). En toen kabouter Nico om drie uur
's nachts de lichtende paddestoelen onder zijn armen torste ten einde ze op te
bergen, betekende dit dat er weer een sprookje uit was.
KREATIEVE SHOWNIEUWTJES
gepresenteerd door Hannie Snel-Koomen!
De geëmancipeerde zuster Rose heeft haar breiwerk aan de wilgen gehangen en
haar vriendin thuisgelaten, ze is voor twee weken naar Ibiza vertrokken.

*

De zelfgehaakte miniscule bikini van zuster Emmy heeft (vermoedelijk door zijn
felle kleurtjes en grote gaten) voor grote opschudding gezorgd onder de jonge
mannen van het Italiaanse Pamplionio.

L. D.: Videoot.
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Broeder Erik (hij zet al sinds jaar en dag knopen aan) gaat dit jaar niet op vakantie. Erik: 'Ik blijf lekker thuis, er is nog wat naaiwerk blijven liggen en mijn
vriendin en ik vinden het wel lekker zo'.
Manja, vriendin van zr. Rose, heeft in vijf dagen 16 paar sokken gebreid: 'tja, ik
had liever op vakantie gegaan naar Ibiza, 't is zo stel nou'.
*
Op de prentbriefkaart die we ontvingen van zr. Emmy: 0, wat heet! Bikini viel
te veel op, draag 'm niet meer. Leuke jongens hier, joh! Morgen met Antonio
naar de Vesuvius. Groetjes Emmy en Frederico.
*
Groetjes ook van Hans Snel, die zijn zomervakantie nuttig maakt door zijn
vriendin in Kuala Lumpur te bezoeken. Zij schrijft hem sinds jaar en dag tedere
briefjes. Ikzelf blijf thuis en brei een trui voor hem. Wanneer hij terug komt uit
de tropen vat hij namelijk nogal eens een flinke kou.
Daaag Hannie.
*
Mevrouw O.Z. te B. stuurde haar diepste wens in dichtvorm.
Lieve Hans,
Hans Snel gluurt door een sleutelgat,
daarmee heeft hij reuze pret.
De sleutel ligt onder de keukenmat,
maar daar heeft ie niet op gelet.
Nu droom ik in mijn eentje,
die ie slimmer wordt, die guit.
Zodat ik dat buitenbeentje,
eens in mijn armen sluit.
Antw. H.S.:
Uw versje doet mij blozen,
ik miste slechts: Ik hou van jou.
Schrijf 'ns iets over minnekozen,
dat laat ik dan lezen aan mijn vrouw!

Een goede zaak dat men om godsdienstredenen dienst mag weigeren,
want er zijn in het verleden ook al zoveel oorlogen om godsdienstige
redenen gevoerd.
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PERSONALIA

PERSONEEL IN DIENST JUNI
Mej. D.G.J.M. Hellemons
Mej. J.M.M. Hurkmans
Mej. M.C.C. de Jongh
Mej. Y.M.J. Kling
Mej. de Korte
Mej. J.M.C.H. Loomans
Mej. A.C.J. Voermans
Mej. S. Delver
Mej. P.W. Posthuma
Mej. M.L.E. Holleman
Dhr. H.D.C.H. Homan
Mej. J.W.M. Strik
Mej. W.A.J.M. Uitdehaag
Dhr. J.J.H. Verhoeven
Mej. M. Verkaart
Mej. M.A.R. Vernack
Mej. A.C.M. Vervloet
Mej. M.E.H.A. van Beek
Dhr. van Boekel
Mej. M.L.A. Bogaarts
Mej. E.A.E. Bosmans
Mej. A.P.W. Coremans
Dhr. P.P. Cornelissen
Dhr. E.R. Damme
Mevr. J.H.A. Maas-Rexwinkel
Mej. A.P.M. Peters
Mevr. C.M.C. Rombouts-Erens
Mej. A.E.M. den Reyer
Dhr. J.J.W. Rynen
Mej. A. van Santen
Mej. A.C.M. Santbergen
Mej. A.L.J.M. Werps
Mevr. E.B. Geusendam-Aldenkamp
Mej. H.H.A.M. Reniers
Dhr. F.J.M. Jaspers
Mej. F.J.J. America
Mej. E.M.A. Pardoel
Mej. G.B.M. Backx
Mej. E.H.A.M. van Bergen
Mej. M.E. van Broekhoven

leerling verpleegkundige

Arts 'ass'poli interne
leerling verpleegkundige

If

O.K. assistente
Adm. medew. apotheek
Apothekersass.
Personeelsfunctionaris p.z.
Alg. voedingsaas.
Medew. afspraakcentrum
Weekendhulp C.D.
I/

fl

Tegenwoordig gaat het niet zo goed met onze economie:
De houthakker legt het bijltje er bij neer.
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Dhr. J.B.M. van Ginneken
Mej. M. Smaak
Mevr. H.W.J.M. van den Hout-Luyks
Mevr. L.C.J.C. van de Wijgaart-Luyten
Mej. C.L.H.G. Kuipers
Dhr. J.H. Biemans
Mevr. C.J. van der Velden-van Peer
Dhr. A. Th.M. van Egmond
Mej. M.G.S. van den Reyen
Mej. E.M.C. Vissers
Mevr. C.J. Bastiaansen-Hermans
Mevr. H.E.M. Russell-Unnik
Mej. M.J. Brokke
Mevr. E.J.M. Jeukens-Weimar

Verpleeghulp afd. 01
Verpleeghulp afd. 07
Poolverpleegkundige
Typiste/sekr. poli gynaecologie
Stagiare M.H.S. C.D.
Weekendhulp C.D.
Medew. schoonmaak
Planningsfunctionaris
Leerling EEG laborante
Voedingsass.
Pool-Mentrix
Pool-typ./sekr. polichirurgie
onderzoekass. nucl. geneesk.
Pool.adm.medew. patientenreg.

PERSONEEL UIT DIENST JUNI
Mevr. de Graaf-Mathyssen
Mevr. B. van de Sterren-Smissen
Dhr. W. Goverde
Mej. C. Heyningen
Dhr. J. Veels
Mevr. A.C.M. Duimel-Nagtzaam
Mevr. H. Snnolders-Siemons
Mej. M. Graumans
Mej. C. Stevens
Mej. H. Roovers
Dhr. J. van de Ven
Mevr. J. Melse-Snik
Mej. E. van Buul
Mevr. E. Hoffmans-Damen
Mevr. M. Damen-van Bergen
Mej. M.J.W. Zijderveld
Dhr. Lankhorst
Mevr. L. Alkemade-van de Laar
Mej. K.N. Wildschut
Mej. E.E.A.H. van de Leur
Mej. L. Kat
Mej. M. Moerel
Mevr. J.C. Abbink-van Valburg
Mej. C.P.M. Brosens
Mevr. A.M. Lubbers-van Gameren
Mevr. J.Ch.M.C. Mensink-Ysseldijk
Mej. J.M. Poley
Mevr. E.M.C.A. Reyen-Hendrikx
Mevr. C.M.G. Schulz-Oomens
Mevr. A.A. Terlaak-van der Vlies
Mevr. E.M.H. Weyters- Langerwerf
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le ziekenverz. poli urologie
Sekr./typiste neurologie
Medew. cen. sterilisatie
1e verpleegkundige afd. 09
Pers. funct. P.Z.
Adm. medew. patientenreg.
Verpleegkundige afd. 01
Verpleegkundige M.C.
Verpleegkundige M.C.
Verpleegkundige afd. 11
Pastor
O.K. ass.
le jrs. verpleegkundige
Verpleegkundige afd. 08
Ziekenverz. afd. 01
Weekendhulp voeding
Arts-ass.
Pool-adm. medew.
Huish. medew. centr. keuken
Adm. medew. patientenreg.
Verloskundige afd. 14
Medew. rest.
Poolverpleegkundige

VAN DE KO(0)K

Voor de mensen die dit jaar niet op vakantie gaan en toch iets
van het buitenland willen proeven
PAELLA (4 personen)
Ingrediënten:
1 kop rijst per persoon (moet wel paprijst op spaanse rijst zijn)
1 kg. inktvis (nat schoonmaken, in ringen of stukjes snijden en
voorkoken)
1 kip 900 á 1000 gram
ongepelde garnalen
1 blik gepelde tomaten
1 grote ui
1 teentje knoflook
1 paprika (rood)
250 gr. champignons
blik erwtjes
saffraan - zout
1 kop rijst op 3 koppen water
Bereiding:
De kip in kleine stukjes snijden en in een pan, waarvan de bodem
bedekt is met olijfolie, goed doorbakken.
De ui klein snijden en met de knoflook, paprika en champignons
bij de kip voegen (niet te hard laten bakken).
Als alles mooi goudbruin is, de voorgekookte inktvis mee laten
sudderen (kookvocht bewaren). Dan de tomaten (gezeefd) erbij
doen en langzaam door elkaar scheppen.
De garnalen legt men erop (eerst baard afknippen) en zo alles
laten sudderen tot het gaar is.
Dan de rijst toevoegen met het kookvocht van de inktvis en eventueel gewoon water toevoegen tot de aangegeven hoeveelheid. Dan
de saffraan en de erwtjes. 10 minuten door laten koken tot de
rijst de helft van het vocht heeft opgenomen. Dan nog + 10 min.
laten rusten, maar mag niet kurkdroog worden.
Men kan ook verse mosselen toevoegen en andere schelpdieren.
Men kan de schotel opsieren met zoete paprika en garnalen.

Lach ook eens om uzelf.
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OSSOBUCCO (kalfsschenkel)
Ingrediënten:
4 schijven kalfsschenkel van 200 gr.
zout
versgemalen peper
4 eetlepels olijfolie
stukje citroenschil
rozemarijn
basilicum
1 gehalveerd uitje
1 teentje knoflook
1 dl witte wijn
1 eetlepel tomatenpuree
1 eetlepel maizena
Bereiding:
Wrijf het vlees in met peper en zout en bloem.
Verhit de olie en bak hierin de schijven kalfsschenkel aan beide
zijden goudbruin.
Matig het vuur en voeg citroenschil, een snufje rozemarijn en
basilicum, het gehalveerde uitje en het teentje knoflook toe.
Roer de tomatenpuree los met de witte wijn en roer dit door de
braadboter.
Voeg nog 1 dl heet water toe, leg het deksel op de pan en laat
het geheel 2 uur zachtjes stoven.
Neem de kalfsschenkels uit de pan en houd ze warm.
Maak de maizena aan met 2 eetlepels koud water.
Neem citroenschil, ui en knoflook uit het kookvocht. Bindt het
vocht nu met de aangemaakte maizena.
Geef de saus apart bij het vlees en zorg aan tafel voor smalle
lepels om het merg uit het been te halen.
Men kan het merg ook voor het serveren door de saus roeren.
Eet smakelijk.

Tegenwoordig gaat het niet zo goed met onze economie:
De groenteboer is de pisang.
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EEN PIJNLIJKE VRAAG?

In september 1977 startte in de voormalige huishoudschool aan het
Pastoor Pottersplein een centrale opleiding voor verpleegkundigen
uit de vijf ziekenhuizen van de regio Breda.
Al spoedig bleek dat de ruimte aldaar te klein was.
Inmiddels had de gemeente al een stukje grond aangewezen ergens
bij de Ettense Baan, waar een nieuwe school gebouwd werd.
September 1979: officiële opening van de Borg.
De nieuwe school aan de Zuilenstraat (bij de Ettense Baan) mag
echt gezien worden; veel ruimte, rustige omgeving, aardig aangekleed.
Het heeft zelfs al een paar keer in de krant mogen staan, ter
gelegenheid van de oplevering, de opening en nu omdat ze in de
maanden juni tot en met augustus alle wanden moeten vervangen
omdat deze teveel schadelijke stoffen bevatten.
Gelukkig voor de Borg hebben het Ignatius-ziekenhuis en het
Diaconessenhuis nog een aantal leslokalen beschikbaar waar de
leerlingen ontvangen kunnen worden zolang de Borg in de Zorg
zit.
Voor veel medewerkenden, vrienden en kennissen zijn zulke gehoe
beurtenissen een aanleiding om met vragen te komen,
het nou eigenlijk allemaal in mekaar zit?
En dan ook om meteen te weten te komen, "Sorry dat ik het zo
stel", ...."wat gaat er met jullie gebeuren?".
Soms proef ik dan bij de vragensteller de moeite die hij heeft
met deze vraag, alsof het een pijnlijke vraag is, of te wel een
opmerking betreft als: ....zo, wanneer ga je met ontslag, of
krijg je nu een andere baan.
Maar bij de meesten bemerk je toch een vriendelijke betrokkenheid, en af en toe bezorgdheid. Dat doet goed.
Maar of de vraag nu werkelijk pijnlijk is? Neen.
Als opleidingen mis je nu wel het direkte onderwijs, het lesgeven.
Maar er zijn zoveel andere facetten van het onderwijs waar we
het een en ander aan moeten doen, zodat we vrezen nog tijd en
mensen te kort te komen.
In samenwerking met personeelszaken, verpleegkundige dienst,
leerlingen en Borg en de dienst opleidingen is een model voor

Laat anderen niet lijden onder uw leiding.
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voor begeleiding van leerlingen opgezet, waarin onze mensen van
de opleiding een behoorlijke pittige taak hebben.
Daarnaast lopen nog diverse opleidingen, zoals kinderaantekening,
haemodialyse, ziekenhuishygiene, hart- en intensieve bewaking,
enz. die ons zodanig bezig houden, dat we haast vergeten zijn
dat er geen school meer is:
En alsof het nog niet genoeg is, zijn er plannen voor de nabije
toekomst (najaar) om de schoolhandel nog te gaan uitbreiden.
Dus, aan alle bezorgde fans: bedankt voor je medeleven, je bezorgdheid, je belangstelling -- we gaan door.
We blijven rekenen op belangstelling, maar vooral op samenwerking, want een ding is zeker: alleen kunnen we het niet, daar
hebben we de kollega's bij nodig.
Opleiden en begeleiden is immers een keten van op elkaar afgestemde werkzaamheden en aktiviteiten; "van het een komt het
andere", en dus niet "voor de een komt de andere"
Tot ziens.
Opleidingen.

12 1/2 JARIG JUBILEUM ZR. A. VAN HAK

Op 21 mei j.l. vierde zr. A. van Hak, dialyseafdeling, het feit dat zij op 1 mei 1980
12 1/2 jaar in dienst van het ziekenhuis was.
Oud-kollega's van de OK en huidige kollega's van de dialyseafdeling zetten haar
die dag uitbundig in de bloemetjes en cadeaus.
De gebruikelijke enveloppe werd door afgevaardigden van de verpleegkundige
dienst en PZ, namens de direktie, aan de jubilaresse overhandigd die temidden
van al deze feestelijkheden veelvuldig op de gevoelige plaat werd vastgelegd.
Wij wensen haar van harte proficiat en nog vele jaren in het SIZ.
Personeelszaken.

Tegenwoordig gaat het niet zo goed met onze ecomomie:
De kleermaker weet er geen mouw aan te passen.
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JUBILEUM PATIENTENBIBLIOTHEEK
Breda, 15 juni 1980.
Gedateerd 29 april 1980 kreeg ik een brief van de direktie van het Ignatiusziekenhuis op papier, waarvan aan de voet stond, op welk nummer van de postgiro ik kon betalen. Ook kon ik op de Rabobank of zelfs ook nog op de giro van
die bank storten.
Enigszins bevreemd begon ik de aan mij gerichte (alhoewel er 'n R ontbrak) brief
te lezen; warempel 'n uitnodiging voor 'n "genoeglijk samenzijn met 'n hapje en
'n drankje op 10 juni te 16.30 uur", ondertekend drs. L. F. Melcherts.
Graag gaf ik gehoor aan de invitatie en zo betrad ik die dinsdag opgewekt tegen
de stroom leerlingen in, de school van ons ziekenhuis.
En ja hoor, daar stond handenwrijvend reeds op de uitkijk de goede heer Melcherts, die stralend Margot, Marian, Dijntje, Paula, Els, Lies, Jo, Anneke, Boelie,
Elly, Mien, Oj, Jástine, Lisl' en Pim ontving in 'n kamer, waar iedere stoel ontbrak.
Twee vriendelijke dames boden het gezelschap een drankje aan, dat met het hete
weer van die dag goed viel.
Na enige tijd werd ons vrolijk gebabbel onderbroken door de aankondiging van
onze gastheer, ons te begeven naar het aangrenzende lokaal.
Daar kwamen wij van het voorgeborgte in de hemel terecht.
Want daar stonden niet alleen comfortabele stoelen om ronde tafels geschikt,
maar oei, wat was daar een prachtig koud buffet als een groot stilleven uitgestald;
de heerlijkste heerlijkheden eerst het oog, vervolgens de tong strelend.
Ja, we mochten er van nemen, volop zelfs. Zalig!
Allemaal vergaten we ons gezin, dachten hoogstens: "Ze vinden thuis wel een
boterham of zo".
Sommigen, die het kleine stoute plannetje hadden gemaakt na 'n "hapje en
drankje" ergens in de stad nog 'n stukje te gaan eten, vergaten dat haastig.
Wat was 't lekker en genoeglijk en wat kweet onze gastheer zich van zijn taak ons
toe te spreken en te overtuigen van onze onmisbaarheid in 't ziekenhuis.
Wat een weldadig gevoel onmisbaar te zijn! 't Stemde ons dankbaar en blij, daar
hielp ook de heerlijke Sancerra aan mee.
Toen de koffie kwam bleek het kwart voor acht te zijn.
Iedereen dacht weer aan haar huiselijke taak en begon afscheid te nemen van de
beminnelijke gastheer, die er geen last van had de enige man te zijn in 't gezelschap.
Zo vierden wij het feit van het 12 1/2 jaar bestaan van de patiëntenbibliotheek.
Dank, direktie, voor het sympathieke onthaal, de heer Melcherts in het bijzonder;
dank voor het aangeboden SIZ-theelepeltje. Dank cuisiniers en assistenten voor
de prachtige schotels en de vriendelijke bediening.
Wij nemen ons karretje boeken weer vlijtig mee voor de volgende 12 1/2 jaar.
Namens allen,
E. J. E. van der Made.
Tegenwoordig gaat het niet zo goed met onze economie:
De herenmode is de das omgedaan.
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otso-e-

Mee/

GROTE Ob VAKANTIE
PrOTOIEDSTRijD

Dg. LCUKST4 WINT

L(JAT PC 3U2Y LACHEN :

Het onderwerp moet vakantie zijn. Maar dan wel een komisch moment!
De foto's worden bekeken door een deskundige jury die uw foto niet alleen zal
beoordelen op fotografische kwaliteiten maar vooral op humor en originaliteit.
Stuur dus die belachelijke foto's in, je weet maar nooit.
Vergeet ook niet om er bij te vermelden wat er toen gebeurde. Het verhaaltje
erbij kan namelijk de doorslag geven.
Mocht U nogal veel lachwekkende foto's hebben: stuur maar in! Hoe meer foto's
hoe meer kans! Dus even die prentjes in een enveloppe, naam en adres/afdeling
erop, het sterke verhaal erbij en U maakt kans op een bon van fl. 75,-- te besteden aan foto-artikelen. De tweede prijs is fl. 50,-- en de minst grappige winnaar
wordt altijd nog beloond met fl. 25,-- (3e prijs dus).
Post uw inzendingen in de DIO-bus vóór 20 september. Veel succes!

Trim truc:
Je auto in de Brabantlaan parkeren
en op de fiets het SIZ oprijden.
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TERUGBLIK FIETSENRALLEY

Omstreeks 18.00 uur vertrokken de eerste deelnemers, want het was 6 juni, de
dag van onze fietsenralley.
Het was een drukke menigte daar bij de leerlingenflat, maar om 19.00 uur was
iedereen, die meefietste, gestart.
En toen begon het pas leuk te worden; de te beantwoorden vragen en de opdrachten waren niet altijd even gemakkelijk, vooral de post met de fotovraag
bleek nog al moeilijk te zijn. Hier werden de meest curiose antwoorden gegeven.
Maar zoiets is nou net het
leuke nietwaar?
Nadat de rond 130 sportievelingen de hele route hadden
afgelegd, werd er allereerst in
de Maalderij voor gezorgd,
dat de bij het fietsen helaas
verloren honderden calorieën,
gauw weer op peil gebracht
werden, dit door middel van
het barbequefeest en de
diverse drankjes.
's Avonds op de barbecue
zelf was het beduidend drukker als bij het fietsen, want er
zijn ook mensen, die de
stoute schoentjes aantrekken
en alleen maar komen om te
smullen.
Dat mag best hoor, maar gezelliger is het toch, als je
meefietst.
Om ongeveer 20.00 uur begon
de feestavond, onder de
muzikale leiding van het orkest "Silver Swings" en om
22.30 uur was het dan eindelijk zover, dat de prijsuitreiking

Vrijheid weegt zwaar vriend, zei de zwerver.
En toen hij opstond zag ik dat hij helemaal was kromgegroeid.
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Wat maakt u troef? Schoppen of hartelijkheid?
46

plaats vond, met als uitslag:
le prijs: A. Brouwers
2e prijs: T. v. Home
3e prijs: H. Veels
4e prijs: V. M5Iler
5e prijs: T. Riinngens
en natuurlijk niet te vergeten Mevr. C. van Oosterhout, die de pechprijs in ontvangst mocht nemen.
Verder was het verloop van de avond lekker druk en zeer gezellig en ik zou zeggen: tot volgend jaar!
E. Roelofs, secr. D IO.
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Tegenwoordig gaat het niet zo goed met onze economie:
De bakker heeft geen droog brood meer te eten.
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DE "GELE KAART"
VOOR HET VERPLEEGKUNDIG PERSONEEL !

Als collega van jullie wil ik deze keer de verpleegkundige sector een flinke "gele
kaart" voorhouden. Juist nu het DIO-bestuur zo flink is gevuld met mensen uit
de verpleegkundige dienst (maar liefst 5 bestuursleden) laten jullie het "lelijk"
afweten op de DIO-activiteiten.
— Zijn verpleegkundigen dan geen gezellige mensen?
— Is de arbeidssfeer onder elkaar zo slecht?
— Zo slecht misschien zelfs, dat men elkaar na het werk liever niet meer wil
ontmoeten?
In deze 3 mogelijkheden moet het misschien wel gezocht worden.
Want hoe is het in "godsnaam" mogelijk, dat op een geweldig evenement als de
fietsenralley, er nauwelijks 30 mensen uit de verpleging aan deelnamen?
Het zijn juist de andere, in het ziekenhuis werkzame groepen, die men er wel
ziet, en juist in die groeperingen zitten mensen, die al 5 tot 10 jaar met elkaar
samenwerken en het schijnbaar gezelliger samen kunnen vinden, dan die verpleegkundigen, waarvan de meesten nauwelijks meer dan 3 1/2 jaar hier werken.
— Waar is de tijd gebleven, dat hele afdelingen gezamenlijk aan zo'n evenement
deelnamen?
— De tijd, dat afdelingshoofden het stimulerende voorbeeld gaven is helaas ook
verleden tijd.
Het groepje verpleegkundig personeel, wat gelukkig wel is geweest en dat tevens
al jaren op vele DIO-evenementen iedere keer opnieuw aanwezig is, komt dan
ook onze lof toe.
Maar ja, de verpleegkundige verschuilt zich liever achter de gebruikelijke smoesjes van:
— Wij zien elkaar al de hele dag
— Dan heb je het weer over het ziekenhuis
en nog veel meer van deze "argumenten". Het bewijs dat deelname wel kan,
bewijst ook dit jaar weer de zeskamp. Na het succes van het afgelopen jaar hebben dit jaar nog meer ploegen ingeschreven, vooral uit de verpleegkunde.
De algemene tendens laat ook zien, dat de DIO-aktiviteiten steeds drukker bezocht worden, maar helaas niet door mensen uit de verpleegkundige sector.
Maar een "rode kaart" wil ik jullie nog niet geven, dankzij het enthousiasme
voor de zeskamp. Dus geachte collega's laat het ook niet zover komen, laten wij
het bij een "gele kaart" houden, maar stel je toch een beetje positiever op
tegenover je personeelsvereniging, dan waardeer je waarschijnlijk ook het werk
van je andere verpleegkundige collega's binnen het D 10-bestuur.
TOT OP EEN VAN DE VELE DIO-AKTIVITEITEN
Den E3ck

Pastorale dienst

Well dunn.
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DE GROTE ZOMERPUZZLE
Zoals gebruikelijk houdt ook deze keer de te winnen prijs, een
puzzlewoordenboek, weer een beetje verband met de uiteindelijke
oplossing van deze puzzle.
HORIZONTAAL:
1. iemand die jarig is
5. present
9. meisjesnaam
10. merk benzine
12. riviertje
13. ja (ital.)
14. mei-juni is
20. zijn (engl.)
21. tentoonst.-gebouw
22. Lengtemaat
23. hij (duits)
25. meisjesnaam
26. ijs (frans).
28. smaakstof
30. uitroep
31. hij (engl.)
32. hogere school (afk.)
33. soort vergif
34. afk. v. Landmacht
35. alles in orde
36. lekkernij
39. weinig
40. streep
41. toe (duits)
42. Neon (afk.)
44. iemand, die opgeeft
45. genade (duits)
48. koolstofmonoxyde (afk.)
49. rond gezichtje
51. droog
53. personen
56. bedekking hoofd
58. moeder
59. aantekeningsvel
61. vervoer (meerv.)
63. en andere (afk.)

VERTIKAAL:
1. hengel, dobber enz.
2. jongensnaam
3. rooms-katholiek
4. Herfst
6. ongeluk
7. aanw. vnwoord
8. klein kind
10. schel
11. wisk. getal
15. vis
16. meisjesnaam
17. dier
18. pluimvee
19. toetje
24. stuf
27. kerstmis (engl.)
29. deel v. rots
30. bijwoord
37. Algemeen Nederl.Persbureau
38. onze oosterburen
40. winstgevend
43. trip
45. dicht
46. dialect (meerv.)
50. lichaamsdeel
52. onder andere
54. en andere
55. noordduitsland (afk.)
57. landbouwwerkt.
58. met (duits)
60. geen meisje
62. vreemd
67. bijwoord
70. lengtemaat
73. Nederland
74. afk.v.respiratory syncytial

Tegenwoordig gaat het niet zo goed met onze economie:
De voddeman loopt met een gezicht van oude lappen.
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HORIZONTAAL (vervolg):

2

3

4

64. bezittel. vnwoord
65. kindertaal
66. en (frans)
67. Algemene Loterij Nederland
68. NT
69. 10 min 9 =
71. Aluminium (afk.)
72. gevaar (engl.)
75. misser
76. zo (duits)
77. objektief
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STICHTING IGNATIUS-ZIEKENHUIS
BREDA

Juni 1980.
L.S.,
Het doet ons genoegen U te kunnen mededelen, dat met ingang van
1 juli 1980 aan ons ziekenhuis is verbonden de heer

F. J. J. M. Sutorius, patholoog-anatoom
die in samenwerking met dr. A. E. Harmsen en J. H. Peters,
patholoog-anatomen, zijn werkzaamheden zal verrichten.
Namens het bestuur :

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

Tegenwoordig gaat het niet zo goed met onze economie:
De dameskappers zitten met de handen in het haar.
54

KINDERRUBRIEK

Zo, het is weer zover. Jodokus gaat met vakantie! Hij heeft heel lang zitten denken waar hij dit jaar weer naar toe zou gaan. Nou en nu is het dan zo ver, Jodokus
weet het. Jodokus gaat naar
nou, raadt er eens naar
Jodokus gaat
naar Schiermonnikoog.
Schiermonnikoog is een eiland ergens boven Nederland. Leuk hoor, als het nu
maar niet regent. Hij blijft een maandje weg, dus volgende maand zullen we hem
moeten missen. Jammer hè?
Deze maand een leuk doolhof. De jongen zoekt zijn voetbal.
Wie helpt hem zoeken?

Maak zelf ook eens een tekening, bijvoorbeeld van de vakantie!
En stuur die dan op naar Jodokus, postbus 13.

Advies:
Timmer niet op de lift,
de directie zou er wel eens in kunnen zitten.
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