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Waardering voor uw bijdragen

Aangezien onze puzzelrubriek niet meer verschijnt in elke Singeleditie blijft de redaktie met een prijs zitten, waarvan het zonde zou zijn, als die niet meer uitgereikt zou kunnen worden.
Vandaar, dat wij deze prijs ter beschikking willen stellen voor
een van .6w inzendingen.
We maken het U dus wel heel gemakkelijk: moest U voorheen uren
zwoegen op de singel-puzzle, nu hoeft U alleen nog maar een
stukje te schrijven, een tekening te maken, een foto in te sturen e.d., kortom een bijdrage te leveren aan Uw eigen personeels
blad. En daarmee is nog een prijsje van f 25,-- te verdienen:
Alle inzendingen worden serieus bekeken en beoordeeld, waarbij
uiteraard de stemming in de redaktie en de sfeer van Uw inzending mede bepalend zijn voor het aanwijzen van de "winnaar".
Mocht U overigens nog wat aktiever bij Singel 33 betrokken willen raken: wij zoeken nog steeds naar kandidaat-redaktieleden!
Dus heeft U interesse: neem kontakt op met een van de huidige
redaktieleden.
Alvast bedankt.
De redaktie.
STICHTING IGNATIUS-ZIEKENHUIS
BREDA

september 1980.
L.S.,
In verband met het vertrek van de heer W. Essed, orthopaedisch
chirurg, is per 1 september 1980 in zijn opvolging voorzien door de
benoeming van de heer
T. Hoogland, orthopaedisch chirurg
die in samenwerking met F. Zeegers en G. De Baere zijn werkzaamheden zal verrichten.

Namens het bestuur,
prof. dr. C. J. van der Weijden
voorzitter.
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DIO bestuurswisseling per 1 oktober 1980

Per 1 oktober gaat er binnen het DIO-bestuur een omwisseling
plaatsvinden tussen de lste sekretaresse en de 2de sekretaresse.
Vanaf deze datum wordt lste sekretaresse Lia Brekelmans, (afdeling 04) en Elvira Roeloffs wordt 2de sekretaresse (poli mondheelkunde).
Het DIO-bestuur.

25-jarig dienstjubileum Zr. Th. Siegers

Op dinsdag, 19 augustus 1980, vierde Zr. Sigers het feit, dat
ze 25 jaar in dienst was van het St. Ignatius Ziekenhuis. De
laatste 17 jaar als hoofdwacht.
Door haar funktie kende zij veel mensen in het ziekenhuis en
kennen veel mensen haar. Speciaal voor de leerling-verpleegkundigen is zij gedurende de nachten steun en toeverlaat geweest.
Samen met de direktie, leiding verpleegkundige dienst, afdeling
personeelszaken en
enkele kollega's
werd een kopje koffie met gebak genuttigd. De heer Melcherts sprak lovende woorden aan het
adres van de jubilaris en overhandigde
haar de gebruikelijke gratifikatie.
Hierna volgde een
receptie, die een
ware afspiegeling
was van het feit,
hoeveel mensen Zr. Siegers kenden. Bedolven onder de bloemen en
cadeaus nam Zr. Siegers de veelvoudige felicitaties in ontvangst.
Vanuit alle geledingen van de ziekenhuisgemeenschap waren er
vertegenwordigers om haar te feliciteren met deze mijlpaal.

Analistenwerk

een mistige zaak
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Speciaal voor de kollega's in de nachtdienst was er de andere
dag (nacht) gelegenheid om samen met Zr. Siegers het feest nogmaals dunnetjes over te doen in de vorm van een aangekleed
slaatje en enkele drankjes.
Moe, maar voldoen, heeft Zr. Siegers de festiviteiten over zich
heen laten gaan.
Ze hoopt nog vele jaren werkzaam te zijn in dit ziekenhuis, wat
ze toch steeds meer beschouwt als haar ziekenhuis (in de nachten)
We wensen haar nogmaals van harte proficiat en hopen, dat zij
nog lang in goede gezondheid haar werkzaamheden blijft uitoefenen.
Personeelszaken.

Dankwoord
De redaktie ontving onderstaand dankwoord van Nel van 't Hullenaar, dat wij op haar verzoek graag plaatsen;

Na 19 jaar afscheid nemen valt zwaar.
Dat is begrijpelijk, als je in die periode zo
prettig hebt mogen werken.
Vol dankbaarheid denk ik dan ook terug aan het
Ignatius Ziekenhuis. In het bijzonder aan afdeling 11, de kollega's, de chirurgen en natuurlijk
de patiënten.
Onvergetelijk was de afscheidsreceptie en het diner. Woorden schieten tekort om te bedanken voor
alle hartelijkheid, de cadeaus en de bloemen.
Bijzondere dank aan de direktie voor deze fijne
feestdag.
Ik hoop alle bekenden nog vaak te ontmoeten. De
deur in Klein Dongen staat altijd open.
Nogmaals hartelijk dank voor alles, ook namens
mijn broer.
NeZ van 't Hullenaar
Klein Dongenseweg 1
Dongen.

is C&A dan toch voordeliger?
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D. 1.0.
PROGRAMMA
VOOR DE MAAND OKTOBER

VOETBAL

zaterdag 11 oktober a.s.
in deze singel
zie pag.

BINGO

vrijdag 17 oktober a.s.
in deze singel
zie pag.

ZESKAMP FILM vrijdag 31 oktober a.s.
zie pag.
in deze singel
TONEELCLUB

Iedere dinsdagavond van 20.00 uur
tot 22.00 uur in de aula.

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 uur tot 23.00 uur.

VOLLEYBAL

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

RIKKEN

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

TAFELTENNIS

Iedere maandag in de aula van 20.00 uur
tot 23.00 uur.

Tot dan
0.Q.I!!

Chips

krakend vers

Krakend vers begonnen wij als nieuwelingen aan de 2de D10 zeskamp. De bekende reclame slogan uit de chipswereld: "Hoogste kwaliteit", was misschien wat
overtrokken, doch debuteren met een 8e plaats was lang niet slecht.
Onder de fanatieke leiding van onze captain heeft de ploeg een hardstikke leuke
dag gehad.
Wij als ploeg willen daarvoor het DIO bestuur bedanken en een pluim geven voor
de organisatie en het ontzettend vele werk dat zij hiervoor heeft moeten verrichten.
Wat de overige teams betreft, ook bedankt voor de sportieve strijd, en let op,
volgend jaar slaan we keihard toe.
De Chips

Wees op 4 oktober eens lief voor dr. Mol
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WETENSWAARDIGHEDEN:

De tussentijdse verkiezingen uitgeschreven voor 1 oktober gaan niet door daar er
zich geen kandidaten beschikbaar hebben gesteld.
De O.R. gaat volgens het nieuwe reglement bestaan uit 15 personen, nu is dat
nog 13 maar we zitten maar met z'n negenen.
Door het ook nu weer onbezet blijven van een aantal zetels worden de werkzaamheden ernstig belemmerd en wordt de situatie onhoudbaar. Om u een voorbeeld te geven: als op de afd. waar u werk 1/3 gedeelte van de medewerkenden
vertrekt en daar geen vervanging voor komt, gaat dit fout.
De belofte die was gedaan in de vorige SINGEL om uitgebreid in te gaan op de
nieuwe opzet van de commissies moet u van ons te goed houden wegens tijdgebrek.

Blijf bij

Maandag 13 oktober aanstaande start TE LEAC met een informatief programma
over sociale verzekeringswetgeving.
Enige onderwerpen zijn o.a.:
ziektewet, wet arbeidsongeschiktheid, algemene ouderdomswet, ontslag.
Iedere maandagavond (vanaf 13 okt.) wordt dit programma via de televisie gepresenteerd van 18.25 uur - 18.55 uur.
Voor geihteresseerden is een boek te bestellen ter begeleiding (giro 544 232 t.n.v.
Teleac-Utrecht, cursus sociale verzekeringswetgeving, prijs f 14,75).

Een vooroordeel is daarom zo gevaarlijk,
omdat het de waarheid niet is, maar hem wel benadert!
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Aan alle medewerkers
Op zondag 30 november a.s. organiseert D.I.O. weer haar jaarlijkse St. Nicolaasmiddag voor alle kinderen van onze medewerkers.
Alle kinderen van onze medewerkers van 2 jaar t/m 7 jaar zijn op deze middag
welkom.
Deze middag, welke begint om 14.00 uur, wordt gehouden in de lounge.
De kinderen, die om deze middag zullen zijn, krijgen van D.I.O. een kleurplaat,
die 's-middags aan St. Nicolaas afgegeven kan worden.
Degenen, die deze middag aanwezig willen zijn, worden verzocht onderstaande
strook ingevuld op te sturen naar D.1.0., postbus bij de lounge, uiterlijk voor
1 november a.s.
Na deze datum nemen wij geen kinderen meer op om deze middag bij de Sint
te komen!

Naam(en):
Voornaam(en)•
Jongen / meisje•
Leeftijd•
Vader / moeder werkt op afdeling•
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Mag ik me even voorstellen

Ik ben Lia Brekelmans, ben 26 jaar jong en werk
als verpleegkundige sinds maart 1978 op afd. 04.
Ook ik ben een van de 9 enthousiastelingen in
het DIO-bestuur.
Mijn taak is lste sekretaresse. Dat houdt dus wel in, een aantal
huiswerkjes extra.
Maar dat is niet erg, hobbies moet je n.l. met plezier doen.
Verder heb ik 2 kleine huisdiertjes van 9 weken jong, n.l. 1
poes, genaamd Gertie, 1 kater, genaamd Trustie.
Opzichzelf brengt dat natuurlijk ook wat werk met zich mee b.v.
het opvoeden, eten geven en verzorgen.
Daarnaast heb ik vele hobbies n.l.
- fietsen, zwemmen, lezen, breien
- DIO-aktiviteiten.
Mijn grootste hobbie is wel de sport n.l. volleybal. Ik heb jaren bij Brevok gespeeld en hoop nu met mijn kleine ervaring het
DIO-volleybal wat van mijn ervaringen te laten genieten.
Ik ben bij het DIO-volleybal ook een aktief speelster, met daarnaast de taak van trainster, coach en scheidsrechter, samen met
Leo Kramer.
Zo dat was het zo'n beetje.
Ik hoop in de toekomst eenieder die dit leest ook eens te kunnen
begroeten op de DIO-aktiviteiten.
Hoe meer zielen hoe meer vreugde, hoe meer leut.
Lia Brekelmans,
sekretaresse DIO.
Frits: Vader, mag ik eens iets vragen?
Vader: Natuurlijk, jongen.
Frits: Als uw voeten slapen, doet u dan ook uw eksterogen dicht?

heeft U kreativiteit zat,
wordt redaktielid van dit blad!
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Tien toen (9)
HEEFT U EEN IDEE?
"Ziezo, dat zit er weer op" zullen velen onder U verzuchten als Uw dienst er weer
op zit. Fijn weer vrij 1 of 2 dagen al naar gelang het in Uw werkrooster uitkomt.
Weer fijn vrij om je tijd te besteden aan je eigen hobby's en deze zijn voor ieder
van ons van zeer uiteenlopende aard. De één gaat vissen, de ander pakt zijn boeltje bij elkaar en gaat een weekend naar huis. Weer een andere groep gaat met
vrouw en kinderen (voor zover aanwezig) de bossen in, of alle dagelijkse beslommeringen van zich afschudden met behulp van zeer luide muziek in Napoleon, de
Blauwe Engel en dergelijke.
Voor de thuisblijvers betekent het: rustig thuisblijven. Heerlijk liggen wij dan in
een luie stoel en houden ons aangenaam bezig met het kijken naar de T.V., zo nu
en dan afgewisseld met een lekker kopje koffie of een Campari.
En mocht dit alles niet van Uw gading zijn, dan kunt U grijpen naar een heerlijk
spannend boek dat U eventueel in één adem uitleest.
Maar heeft U eventueel een uurtje over, waarin U niets doet, dan zou ik U willen
vragen om dit uurtje te gebruiken om dingen op papier te zetten, die U weet en
een ander niet. Want wat de een weet, weet niet altijd de ander, en alle onwetendheid bij elkaar is zo onvoorstelbaar groot, dat men huivert als men er aan denkt.
Gaarne zouden wij van onze onwetendheid verlost worden door toezending van
Uw kopij, die U dan kunt sturen naar de redaktie van Singel 33. Wij zijn dan uit
de brand wat betreft de kopij en U heeft aan andere mensen iets gegeven, wat zij
nog niet bezaten.
Dhr. JANSSEN, techn. dienst.

12 1/2 jubileum Gemma Geerts-v.d. Biggelaar
verpleegkundige afd. 16/17
Op 1 september 1980 om 14.00 uur werd op afdeling cardiologie/C.C.U. het feit
herdacht dat Gemma Geerts-v/d Biggelaar 12 1/2 jaar werkzaam is in het S.I.Z.
Vanaf haar diplomering als verpleegkundige heeft ze op afdeling 16/17 gewerkt
(vroeger afdeling 11) eerst full-time en nu part-time.
Na het aanbieden van het kado van de afdeling en de speech van Dr. Arkema, namens de cardiologen, werd het glas geheven. Namens de direktie werd door personeelszaken een bloemstuk en de gratificatie aangeboden.
Diverse kollega's en andere medewerkenden uit het S.I.Z. kwamen haar hierna
nog feliciteren.
Wij wensen haar langs deze weg nog veel goeds voor haar verdere toekomst.
Personeelszaken.

Wees op 4 oktober eens lief voor Dhr. Valk
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Sensationele wedstrijd FC Ignatius
Dinsdagavond 9 sept. hebben het Ignatius en het Laurentius voor
het publiek er een aantrekkelijke wedstrijd van gemaakt.
Met aanvallend voetbal van beide kanten werd het een spectaculaire score van maar liefst 5-5.
Al spoedig stonden onze jongens met 0-1 achter, maar met de rust
was het reeds 2-1 in ons voordeel. Na de rust breidde het Ignatius de voorsprong spoedig uit tot 4-1.
Maar binnen 5 minuten stond het ineens 4-4. We maakten daarna
nog wel 5-4, maar in de laatste minuut werd het toch nog 5-5.
Al met al toch een geslaagde wedstrijd met leuk aanvallend voetbal.

3de Nationaal DIO voetbal toernooi

Op zaterdag 11 oktober wordt door FC Ignatius het 3de Nationaal
Voetbaltoernooi gehouden.
Net als de vorige jaren zal dit plaats vinden op sportpark de
Wisselaar.
De opening van het toernooi zal plaats vinden om 9.45 uur en de
prijsuitreiking in de lounge zal rond 19.00 uur zijn.
Dit jaar zijn er weer enkele nieuwe ploegen op ons toernooi.
Op zaterdag 11 oktober zullen gaan strijden om de DIO-wisseltrofee:
Spel Endegeest
Leiden
Warmond
FC Mariënhoeve
Wijckersloot
Oegstgeest
R.K. 2
Dordrecht
Geldrop
Anna Ziekenhuis
St. Lambertus Z.huis Helmond

FC Elisabeth
Ruitersbos
Elisabeth Verpl.
Lucia
Revalidatie Centrum
FC Ignatius

Tilburg
Breda
Breda
Breda
Breda
Breda

We hopen deze dag vele voetballiefhebbers rond de velden te mogen begroeten.
W. Hartman.

is de anti-kraakwet ook van toepassing op dit kabinet?
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Op vrijdag 17 oktober a.s. organiseert D.I.O. weer een BINGOAVOND. Kaarten voor de gehele avond kosten voor niet-leden
f. 10,-- en voor leden f. 7,50.
Wij verwachten U allen om 20.00 uur in de Lounge.
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HOOFDPRIJS:
Een lang weekend in een BUNGALOW van
SPORTHUIS CENTRUM
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Schaatsliefhebbers opgelet!

Op vrijdagavond 7 november gaan we weer naar de Ton Menken
IJshal in Dordrecht.
Reeds voor het derde jaar gaan we dus nu weer naar Dordrecht.
In verband met het bestellen van de bus moeten we wel tijdig
weten, hoeveel personen er meegaan.
Daarom een vriendelijk verzoek om onderstaand strookje voor
25 oktober in een envelop te doen met geld en in de DIO postbus te doen.
We vertrekken om 19.15 uur bij de leerlingen-flat met de bus.
De kosten zijn inclusief bus + entree ijsbaan f 7,50

hierlangs afknippen

Naam:
Afdeling:
handtekening:

Wees op 4 oktober eens lief voor de familie Doggen
13

Wie wordt kampioen bowlen?
In verband met de vrij geringe belangstelling van het 11-11
bal vorig jaar heeft het D 10-bestuur besloten, dit jaar geen
11-11 bal te organiseren.
Als alternatief denkt het bestuur een bowling-avond te organiseren mits hiervoor voldoende belangstelling bestaat
(minstens 50 personen).
Deze avond zal dan plaatsvinden op vrijdag 21 november
a.s. in de bowlingbaan te Baarle-Nassau.
Vertrek per bus vanaf de flat (Brabantlaan) 's avonds om
19.00 uur. Terug in Breda 01.00 uur.
Wij willen dan uit deze avond de kampioen van het ziekenhuis 1980 laten komen, zowel bij de dames als de heren.
Aan de avond kunnen alleen DIO-leden deelnemen.
De kosten bedragen f 10,-- per persoon (incl. bus).
Degenen die belangstelling hiervoor hebben kunnen zich
via onderstaande strook opgeven in de DIO-postbus bij
de lounge.
Het bestuur.

Naam:
Afdeling waar men werkt:
Aantal personen•
14

Van de ko(o)k

MET DE KOKS DE WERELD ROND
Hieronder vindt u van enige buitenlandse gerechten een recept.
Alle recepten zijn voor 4 personen.
EET U SMAKELIJK.
CHICKEN A'LA KING (Amerika)
4 kippeborsten zonder been en vel, 1 rode en 1 groene paprika, 250 gr. rauwe
champignons, 2,5 dl. room, 100 gr. boter, 1 glas sherry, 4 eierdooier, 1 klein uitje
bereiding
De kippeborsten licht aanzetten in boter en uit de pan halen. In de braad boter,
de 'en julienne gesneden paprika's, champignons en het gehakte uitje bakken.
Zodra dit mengsel gebakken is, voegen we er de room aan toe samen met de kippeborsten. Het geheel zachtjes gaar maken. Zodra het gaar is, voegen we er de
dooiers aan toe zodat het mengsel gaat binden (niet meer laten koken) als laatste,
maken we de schotel af met de sherry.
Schotel serveren met droge rijst en doperwten.

YU CHI IH T'ANG (Haaivinne soep) (China)
120 gram voorgekookte haaievinnen, 50 gram chineese paddestoelen, 700 gram
uitgebeende kippeborst, 1 liter kippebouillon, 5 gram sojasaus, 10 gram maizena,
50 gram ham, 7 gram zout.
bereiding
De haaivinnen een nacht in koud water laten weken, Daarna in water bijna gaar
koken, vervolgens de haaivinnen afgieten en koudspoelen en opzij leggen. De
paddestoelen en het kippevlees in zeer dunne plakjes snijden, de kippebouillon
met de haaivinnen, sojasaus en zout aan de kook brengen. Vervolgens het kippevlees en de paddestoelen toevoegen en het geheel zachtjes gaar laten koken. Tot
slot de soep binden met de maizena.
Vlak voor het opdienen de 'n julienne gesneden ham toevoegen.
opmerking
De ingrediënten die nodig zijn voor de bereiding van de chinese gerechten zijn
(vooral in nederland) in speciaal zaken te verkrijgen.

Kornputerkursus: bent u al ingevoerd?
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Wist U dat
— Ik er weer ben.
— Ik weer met volle moed aan deze rubriek begin.
— Er nogal verschillend wordt gedacht over de tachtiger jaren, als je tenminste
al die jokers bekeek.
— De zeskamp-jury bestond uit Mevr. v.d. Peppel, dr. de Groot en dr. Besseling.
— Het enthousiasme bij de heren doktoren groeiende is wat betreft de zeskamp.
— Ik dit al een belangrijk positief punt vindt bij het begin van de tachtiger jaren.
— Wij dan ook goede hoop hebben, dat bij de volgende zeskamp een gespecialiseerd team aan de start verschijnt.
— Vrijdagavond 31 oktober de kleuren DIO-zeskamp film wordt gedraaid in de
lounge.
— De aanvang hiervan 20.00 uur is.
— De lste prijs en de wisselbeker is gewonnen door de lapzwansen 2.
— Het 17 oktober Bingo Avond is in de lounge.
— Wij het betreuren, dat dr. Mol een regeringsopdracht had van Dries van Agt
tijdens de zeskamp.
— Wij anders dan de primeur hadden van een direktie-team.
— Op zaterdag 11 oktober het 3de Nationaal DIO-voetbaltoernooi plaats vindt.
— Dit weer gehouden wordt op de Wisselaar.
— U 14 en 15 november vrij moet houden.
— Er dan 2 dagen groot feest is in heel de stad.
— Dan de BCV 44 jaar bestaat.
— Er dan 15 november 28 prinsen en Raden van Elf naar 't Kielegat komen voor
dit groot feest.
— Het thema voor dit feest en het komend Karnaval is:
"Als ge turft, mot ut vieren"
— Ik u namens de Zandhazen moet bedanken voor de geweldig fijne dag tijdens
de zeskamp.
— Ik u allen gedag zeg en tot vrijdagavond 17 oktober op de Bingo-avond.
Groetjes den Biick.

Wees op 4 oktober eens lief voor de heren Vos
16

vervolg Marokko in vogelvlucht 5

Tegen de patriarchale huwelijksvorm is in de afgelopen decennia
in de Moslemse landen verzet gerezen. Allereerst in Egypte, later ook in Pakistan en Tunesië. In het eerste land werd de eenzijdige verstoting afgeschaft en de polygamie tot enkele uitzonderlijke gevallen beperkt, terwijl in Tunesië polygamie zelfs
strafbaar werd gesteld. Men geeft daarbij een moderne uitleg aan
de Koran, waar geschreven staat dat het nemen van een tweede
vrouw is toegestaan als de man ervan overtuigd is beide vrouwen
gelukkig te kunnen maken. Welnu, de wetenschap der psychologie
heeft ons geleerd, dat de man hiertoe eigenlijk niet in staat is
en dus verdient de monogamie de voorkeur. Anderen weer verkondigen dat de polygamie niet strookt met de sociale en economische
realiteit van de moderne wereld. In het onlangs gereed gekomen
Marokkaanse burgerlijke wetboek is men minder ver gegaan dan de
regering Bourguiba in Tunesië. Men heeft er, wat de polygamie
betreft, de voorkeur aan gegeven een zekere souplesse te betrachten en het aan de zeden en de juridische praktijk over te laten
langs geleidelijke weg het zelfde te bereiken, n.l. het in onbruik raken van de polygamie worden gehanteerd: "Als er vrees bestaat voor een ongerechtigheid jegens de vrouwelijke echtgenoten,
is de polygamie verboden". Hierbij is gedacht aan de rechter, die
de rol van censor krijgt toebedeeld. Bovendien kan de vrouw van
haar toekomstige echtgenoot vragen voor de duur van hun huwelijk
geen tweede vrouw te huwen, op straffe van ontbinding van het
huwelijk. De zojuist genoemde rechten van de vrouw staan op papier, en papier is geduldig. Of een diepe kloof tussen theorie
en werkelijkheid zal ontstaan kan alleen de toekomst leren.
De polygamie was overigens lang niet algemeen. Zij was zeldzaam
in de kringen van de arbeidersklasse, maar het gebruik was gangbaar in de bourgeoisie. Blijkens een enquête die enige jaren geleden in Casablanca werd gehouden, waren er op duizend proletarische gezinnen niet meer dan twee procent polygaam, tegen 21
procent in de meer gestelde klasse. Hoe armer het milieu, des
te minder veelwijverij. De polygamie is een luxe, die een arbeider zich moeilijk kan veroorloven. En belangrijker nog: de
polygamie is in de laatste tijd een verschijnsel geworden dat
bij de ouderen wordt gevonden en nauwelijks bij Marokkanen onder
de veertig jaar.

met van Agt gaan we donkere tijden tegemoet
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VROUWEN IN DE SAMENLEVING

Evenals in het westen, waar drie, vier generaties geleden ziekt
en zonde een entree voor de verheffingsdrang der vrouwen verschaft hebben, zo hebben in Marokko in de laatste jaren de Rode
maansikkel (het Moslimse Rode Kruis), de kraamvrouw en babyverzorging, de kinderbescherming en de armenzorg de toegangspoorten tot het openbare leven voor de vrouwen gevormd. Hoewel de
betrekkelijk geëmancipeerde vrouwelijke jeugd van de gezeten
bourgeosie, op grond van de materiële welstand in hun milieu
vaak de neiging heeft in mondaine richting te verwestelijken,
zijn er toch vele meisjes die zich bewust zijn geworden van de
ellende om hen heen. In het milieu van de kleine bourgeosie,
met name in de traditionele steden Tetouan, Salé, Meknes en Mar
rakesj, wordt de vrouw nog angstvallig door de patriarchale familie bewaakt. Maar ook hier zal de school tot ontsnapping en
emancipatie leiden. Van de jonge vrouwen, die aan de ontwikkeling van hun land een bijdrage leveren, komen naar verhouding
reeds de meeste uit de rijen van de kleine burgerij. Het aantal
verpleegsters is reeds aanzienlijk toegenomen - ook princes
Lalla Malika heeft een opleiding voor verpleegster gekozen maar onvoldoende om in de grote behoefte te voorzien.
Marokko telt ongeveer 40.000 dorpen waar in totaal zeven miljoe
mensen wonen, wanneer men er van uitgaat, dat er minstens één
verpleegster per duizend inwoners moet zijn, dan heeft het land
alleen al meer dan zevenduizend zusters nodig en het gehele lan
telt er thans amper tweehonderd: Het werken in fabriek, werkplaats of atelier heeft een stoot gegeven tot de feitelijke
emancipatie van de vrouw in het proletairsche milieu van de arbeiderswijk bidonville. Overigens hebben de vrouwen uit de lage
re volksklassen altijd moeten werken om het karige inkomen van
het gezin aan te vullen. Desondanks zijn zij in zeker opzicht
meer geëmancipeerd dan de vrouwen uit de meer welgestelde kring
en, daar zij zich vanwege hun arbeid gewoonweg de luxe van de
sluier niet kunnen veroorloven. Van een persoonlijke vrijwordin
is echter nauwelijks sprake, want haar dagelijkse arbeid is eer
der een extra belasting, die gevoegd moet worden bij de druk va
armoede en zorg voor het gezin. Volgens een officiële telling i
Casablanca, die enige tijd geleden gehouden werd, werkte daar
één op de acht vrouwen. De werkende vrouw werd voornamelijk ge
vonden in de arme volksklasse. Bijna een derde der vrouwen werk
te als dienstbode bij welgestelde Marokkanen en Europeanen; een
vijfde was werkzaam in fabrieken; dertien procent in traditionele ambachten (weven, spinnen en tapijtknopen).
Wees op 4 oktober eens lief voor de heren Koekkoek en Konijn.
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Vier procent in de detailhandel, zeven procent als naaister,
één procent in vrije beroepen, zoals verpleegster en onderwijzeres en de overige als seizoenarbeidster. Sommige ondernemingen hebben het éne ogenblik tachtig meisjes nodig, het andere
ogenblik enige honderden. Voor de visconservenbedrijven bijvoorbeeld, gaan tijdens de campagne boodschappers de bidonvilles
rond om vrouwelijke arbeidskrachten te werven. Van de werkende
vrouw was zestien procent ongehuwd, 43 procent gehuwd en 41 procent gescheiden of weduwen. In het Proletarische milieu wordt
één van de vier huishoudingen in stand gehouden door een werkende moeder, omdat vader afwezig is of niet werkt. Het aantal
vrouwen dat voor haar gezin de kost verdient is groter naarmate
zij lager op de maatschappelijke ladder staan: in de arme volksklasse bij 42 procent bij de kleine burgerij en de bourgeoisie.
De landelijke samenleving vormt een wereld apart, die betrekkelijk afzijdig van de evolutie in de steden is gebleven.
Oude instellingen hebben heden ten dage nog niets van hun kracht
verloren. Hoe zou het ook anders in een samenleving, waar de
economische omstandigheden zo zeer bij het oude zijn gebleven.
De polygamie heeft in een dergelijk milieu nog iets vanzelfsprekends en geboortebeperking wordt als probleem niet gesteld.
De vrouwen zijn nog geketend aan een eeuwenoude staat van onderworpenheid. Door het zwoegen in de zon zijn ze klein en verschrompeld en oud voor hun leeftijd. Zo lang haar sociale status en materiële toestand is zoals enige eeuwen tevoren kan
weinig verandering in haar positie worden verwacht. De man is
de meester in het gezin en zij doet het zware werk. Zij heeft
tot taak graan te malen, brood te bakken, melk te karnen, hout
te slepen en water te halen. Om hout en water te vinden moet
zij vaak grote afstanden lopen. Overal ziet men langs de wegen
wandelende vrachten brandhout waaronder vrouwen schuilgaan en
een dagelijks terugkerende last voor haar is het gesleep met
waterkruiken. Deze zijn ongeveer 70 cm. hoog, peervormig met
een korte smalle hals met een oor. Hieraan is een touw bevestigd dat over de linkerschouder wordt gelegd en doorloopt onder
de linkerarm en als extra ondersteuning over het onderste gedeelte van de kruik wordt gelegd en vastgehouden met de rechterarm. De vrouwen zorgen voor het vee of werken op de akker, zoals
wieden, aren lezen en oogst inzamelen. Ze spinnen en verven de
wol, weven dekens en tentdoek en ze knopen tapijten. Ze voeren
de huishouding en baren veel kinderen (maar de zuigelingensterfte is zeer hoog) en ze dragen ze mee in een doek op hun rug tot
de kinderen anderhalf jaar zijn.

een gouden greep: Schaepkens op het droge
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Wanneer het boerengezin naar de markt gaat is het gewoon dat de
vader en een opgegroeide zoon voorop op een ezel gaan en de
vrouw te voet met de bagage volgt.

De begeerte naar emancipatie, die de vrouwen in de stad heeft
aangeraakt, is in het land nog niet gewekt. Het verslaafde bestaan van de vrouw is hier economisch bepaald en daarin zal nieeerder verandering komen dan op het moment waarop de boerse economie een diepgaande modernisering zal ondergaan.
Marokko maakt thans, meer dan ooit, een periode van ontplooing
door, die ook zijn invloed zal doen gelden op de tradities en
levensgewoonten, bijvoorbeeld op de eeuwenoude restricties die
de vrije omgang tussen jongens en meisjes in de weg hebben gestaan.
De weg die de vrouwen moeten afleggen om een gelijkwaardige positie deelachtig te worden is zeker niet zonder moeilijkheden.
Hier, zoals ook elders, is het vraagstuk van de moderne vrouw
wellicht vooral een vraagstuk van de man.
volgende "singel 33"
nr. 9 slot
Nico van der Eerden.

De schoolopziener stond voor de klas en vroeg aan de
leerlingen:
"Wat is eigenlijk dauw?"
Een der leerlingen antwoordde:
"De aarde draait zo snel om haar as, dat zij bij het
einde van de dag ervan begint te zweten!"

Wees op 4 oktober eens lief voor dhr. Snoek
20

Marokkaanse cursus (slot)
S (vervolg)
slechts:

mèsjie m'zjèèn

soms:

mèsjie deimèn

speen:

rda'á

spreken
ik spreek:

ènh kèn'tkillUm

spreekt u?:
spuwen
hij spuwt:

kei'dfUl

stoelgang:
stop:

h'shr:

straat:

zUnqh

suiker:

soekkhr

T
tampon:

tampon

taxi:

taksie

te (bijw.):

b'zèèf

terugkomen
U moet terugkomen (mw):

chássèk trilzjé ie of; whoelie

U moet terugkomen (hr):

chhssèk trflzjé of: whoel

thee:

ètèy

theelepel:

mhèlqa srreerh

thermometer:

thermometer

thuis:

f'ddhr

toegestaan:

m's'moeh

tolk:

moethrzjiem

tot ziens:

b'slèemal

U
U:

(mw) 'ntie (hr) 'nth

ui:

bUslá

uitademen
U moet uitademen (mw):
U moet uitademen (hr):
uitkleden
kleed u uit (mw):

chassèk tchárzjie nUfs
chassèk tcharzj nUfs
hèyyudie hoewèèy'zjUk
hèyyUd hoewèèy'zjUk

kleed u uit (hr):
urine:

èl boel

uur:

sèè'á

V

vaak: (=veel keren)

b'zèèf èl márraat

vader:

1) èl èb 2) èl wèèlied

vandaag:

èlyoem

varkensvlees:

l'hèm d'l'hèlloef

vasthouden
u moet vasthouden (mw):

chássèk tqaábdie

u moet vasthouden (hr):

chèssèk teibád

veel:

b'zèèf

verboden:

mUmmUnoeh

verdoven:
ik zal u verdoven:

rradie n'bUnzjiek

ik verdoof u:

èna bUnzjUk

vergeten
bent u vergeten?:

(mw): n'sietie? (hr) n'siet?

verloskundige:
vers:

trie

vet:

sjèh'ma

verwijsbriefje:

wèrciát èl irsjèèd

vis:

l'hoet

vlees:

l'hèm

volgende:

aachar

voor (tijd en plaats):

gábUl

vragen
ik vraag:
u moet vragen

èná kèn'soew'l (hr) èná kèn'sUcisie (mw)
soew'l

(hr) sUcisie

(mw)

vroeger:

b'krie

vrouw:

1 ' mrá

w
waar:

Fein?

waarschuwen
u moet waarschuwen:

(mw) ch'bárie (hr)

wachten
u moet wachten: (mw) chássèk t'tsUnèèy (hr) chássèk t'tsUnná
wachtkamer:

qaa'át el int'thaar (eng.th)

wanner:

iemtá?

warm:

schoen

wassen (baden)
u moet wassen:

(mw) rfislie (franse r) (hr) èrsUl

wat?:

èsj?

water:

l'má

weeën:

loezjá (wijs op buik)

week

siemèèná

weken:

èsèèbie'è

weegschaal:

l'miezèn

weer (opnieuw):

mUnzjdied

wegen
u moet wegen:

(mw) woeznie (hr) woezUn

weggooien
u moet weggooien (mw):

chássèk tármie

weinig:

gliel

wel:

wèh of: iejtil

werken
hij werkt:

kei'gdUm

werkt u?
willen
ik wil:
wilt u?

yoghurt:

(mw) kè'tchèdmie? (hr) kè'tchd-am?
briet (franse r)
(mw) brietie? (fr. r) (hr) briet? (fr. r)

yoegoer (g van garçon)

zaadcel:

èl mènie

zaadlozing:

èl menie

zacht:

r'táb

zeggen
ik zeg:

èná Boel

zegt U?:
u moet zeggen:

(mw) qoeltie? (hr) qoelt?
(mw) chássèk tqoelie (hr) chássèk tqoel

zelf:

b'ntilfsák

zemelen:

noeghèla

zeven
u moet zeven (mw)

rrárblie

zij moet zeven:

hieya chsá trrárbIU

ziek:

mreed

ziekenfondskaart:

weorqát ziekenfonds

ziekenhuis:

moestásjfá of: sbietaar

zitten
gaat u zitten:

(mw) zjilsie (hr) zjlis

zoet:

hèloe

zout:

mulhá

zuchten
u moet zuchten:

tnUfftils

zuster (verpleegkundige):

moemárreedh of: fermlie'á

zuur:

mer

zwaar:

t'qiel

zwanger:

hèèm'là

zwangerschap:

lèhmil

Ik hoop dat velen gebruik hebben gemaakt van onze korte kursus
sleutelwoorden wat een beetje kontakt met Marokkanen kan bevorderen.
Mocht iemand nog bepaalde woorden nodig hebben dan kan hij/zij
terecht bij: Nico v/d Eerden,
afdeling 14, toestel 2204
Per 1 september hebben wij in ons ziekenhuis Assia Tsouli die U
ten alle tijde kunt oproepen via tel. 1312 om als tolk tussen
verpleging en patient te fungeren.

UITSLAG DIO-ZESKAMP 1980

BEHAALDE PUNTEN PER SPEL EN BEHAALDE PLAATS
DIO-ZESKAMP 1980

1

lste

2de

3de

4de

5de

6de

totaal

de Chips

15

20

20*

16

13

17

101

8

21

20

12

18*

73

18

9

11

1

36

24

2

de Kameeldrijvers

1

1

3

Ziek-Zwak-Misselijk

1

8

4

22

134

3

24

18

91

12

23

15

22*

11

10

1

17

4

30*

6

9

30*
20

de Geurvreters

40*

17

10

24

6

FC Wanhoop

23

17

de Moppen

Hurry-Up

22

2

10

7

53
41

6

1

1

8

5
1

32

1

6

6*

10*

Henky Angels

5

8*

Dozis 80 +

22

18

12

18

10

Wij Claudius

11

22

28*

13

5

11

Orthohulk

9

beh.
plaats

Ploegen

75

16

109

5

99

9

5

14

2

15

30*

8

74

17

12

19

14*

24

22

12

103

7

9

16

22

44*

23

24

138

2

12

de Spruitjes

13

Broekies

14

Lapzwansen I

18

1

16*

11

1

7

54

21

15

PZ '80

13

9

2*

3

20

14

61

20

16

Radiologisch Afval

16

13

4

44*

18

19

114

4

17

07 1 MCers

7

7

13

17

32*

16

92

11

18

07 2 MCers

14

1

20

8

14*

21

78

15

19

de Hulk

23

23

18

10*

4

1

79

14

20

de Dijkdichters

10

1

38*

1

21

10

81

13

42*

21

15

19

8

17

9

7

21

Nervositas

22

Nefrofieltjes

23

Lapzwansen II

24

15

48*

12

24

't Ooievaarsnest

19

12

6

46*

3

4

104

6

12*

11

64

19

19

23

141

1

2

13

98

10

* Joker
Prijs voor de joker:
Pechprijs:

Lapzwansen 2
Radiologisch Afval
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AAN ALLE ZESKAMPERS

De DIO-zeskamp mag, geloof ik, als een geslaagd DIO-evenement
bestempeld worden. Alle ploegen hebben op een leuke en sportieve
manier gestreden.
Toch moet mij het een en ander van het hart, n.l. over de medewerking die wij van jullie, deelnemers, hebben ontvangen.
Er was in de eerste vergadering over de zeskamp (april j.1.)
duidelijk gesteld, dat elke ploeg 1 persoon voor zou dragen om
mee te helpen met de voorbereidingen (opbouw etc.) en het
opruimen.
Ik heb zaterdag 6 september 1980 na afloop van de zeskamp van
ongeveer 6 ploegen mensen zien helpen opruimen.
Waar waren de overige 18 ???
Ik geloof dat ik deze overige 18 ploegen wel mag bestempelen als
"egoistisch". Zij hadden een leuke dag gehad en waren gelijk
na afloop nergens meer te vinden.
Van enkele bestuursleden (waaronder ikzelf) weet ik dat een
zeskamp zoals die in september 1980 is geweest voor hen niet
meer hoeft. Wij hebben voor deze zeskamp erg veel vrije tijd
opgeofferd en met plezier. Is 30 minuten van uw tijd dan teveel?
Ook wil ik graag even aankloppen aan het adres van de PKOleerlingen. Zij, die toegezegd hadden te helpen, werden natuurlijk ook verwacht:
Ook van deze groep mensen is de medewerking ons nogal tegengevallen, temeer omdat jullie ons die medewerking hadden toegezegd.
Tenslotte wil ik de teams van het revalidatiecentrum en van
afdeling 01 erop wijzen, dat wij het erg op prijs gesteld hadden als jullie afmelding iets eerder binnengekomen was dan 2 of
3 dagen tevoren:
Toch wil ik alle mensen die, op welke wijze dan ook, hebben
meegewerkt aan de voorbereiding en de afbouw van de zeskamp,
hartelijk danken.
Hopend op een fijnere samenwerking in het vervolg, denk ik dat
veel DIO-evenementen nóg beter zouden kunnen verlopen:
Vriendelijke groeten,
Alexander Lambers,
2de penningmeester.
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DIO-ZESKAMP 1980

Vorige ervaring had ons geleerd, dat het zeker weer gezellig
zou worden, dus waarom niet inschrijven? De Labzwansen namen nu
met 2 teams deel aan deze zeskamp.
Het plezier begint een tijd van tevoren met het maken van onze
reageerbuisbaby (ofwel "supercondoom").
Toontje (vader van een flinke zoon) moest zijn baby maar eens
flink laten huilen, hetgeen toch bij zijn vrouw de nodige bezwaren opwekte (gelukkig hebben we toch maar een alternatieve
methode gevonden).

Winnaars 2e Zeskamp 1980
LAPZWANSEN 2
Zaterdag 6 september 1980 stonden we daar dan met onze "geplakte" mascotte. Het scheelde niet veel of wij moesten al voor de
strijd het lootje erbij neer leggen, omdat we zelf voor nogal
wat luchtverontreiniging hadden gezorgd.
Voor ons begon de dag erg goed omdat we bij het eerste spel het
geluk hadden dat we twee "plattelanders" tot onze beschikking

Wees op 4 oktober eens lief voor de heer en mej. Wolf
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hadden. Het vlottrekken ging zo vlot dat we vlot als eerste eindigden.
Dit was natuurlijk een stimulans om zo door te gaan. En wat gebeurde er: de reageerbuisbaby werd geboren, en prompt werden we
weer eerste (dubbele punten:).
Onze coach (die het normaal ook voor het zeggen heeft) groeide
gelijk met kop en schouders boven iedereen uit (en hij is toch
al zo groot!)
De prijsuitreiking werd voor ons pas een echt feest, toen we de
wisselbeker met bijbehorende trofee in handen kregen. De jokerprijs die ons ook ten deel viel zal onze prijzenkast best vullen, tenminste
als we hem hebben.
Van deze kant willen wij DIO feliciteren niet HUN behaalde sukses en graag bedanken voor hun gastvrijheid. Wij hopen dat we
volgend jaar zeker weer mee mogen doen.
Allen hartstikke bedankt en tot volgend jaar.
Lapzwansen II.
P.S
Overigens is DIO wel gedwongen ons mee te laten doen,
anders is DIO hun wisselbeker kwijt.
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DEZE MAAND: DE ZESKAMP:
Gepresenteerd door Dr.Roberto Capac; een 45-jarige, gebruinde,
kalende fris-ogende, milde man uit Zuid Amerika.

VOORWOORD:
Het had al weken doorlopend geregend in de rimboe. In een paalwoning aan de oever van de opzwellende en donderende Urubamba
rivier sprak ik met de zich journalist noemende Hans Snel.
Beiden waren we geïnteresseerd in de mens en de junglewetten.
Het gevaar van de vorige avond waren we nog niet vergeten;
onze gastheer, een shipibo-indiaan, had ons meegenomen op
krokodillenjacht. Toen we om + 10 uur 's avonds na een nachtelijke tocht door de jungle de lagune bereikten met knikkende
knieën en klamme handen mochten we plaats nemen in een van de
twee uitgeholde boomstammen; prachtig gevormde kano's.
Het was een heldere tropennacht. Een anaconda (reuzenslang),
die zich aan de oever tussen de bootjes had genesteld, schrok
op en verdween geluidloos en snel naar dieper water. Enkele
tientallen ogen lichtten op in het licht van onze zaklantaarns;
krokodillen.
Vanavond had zijn vrouw Rosa ons verwend met gebakken krokodillenvlees en nu bij het flakkerend licht van een petroleumlamp
praatten we na over de jacht, de jungle en de drang tot overleven.
OP WEG:
De volgende ochtend om een uur of zes baadden we naakt in de
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in de woeste rivier, het moest snel gebeuren, stekelige vissen
konden pijnlijke brandwonden veroorzaken en op krokodillen en
piranha's hadden we het helemaal niet begrepen. Het zanderige
bruine water voelde lauw en echt opgefrist kwamen we er dan ook
niet uit.
Koude krokodil met witte rijst als ontbijt.
We moesten voortmaken, een dag lang full speed tegen de stroom
op anders zouden we Pucallpa niet halen voor het donker.
Om negen uur zaten we in een gammele DC-8 die ons van Pucallpa
naar Lima vloog. Vandaaruit was Europa bereikbaar.
IN DE POLDER:
Twintig uur later stonden we op Hollandse bodem.
Lage luchten, kleine huisjes, prachtige klederdrachten en een
zelfbewust volk had Hans Snel me verteld. En Schiphol, zei hij,
betekent: the hole where the ship gets in. Een vreemde naam,
maar toe.
De grote nederzetting Amsterdam heb ik uitgebreid mogen bestuderen.
De echte Hollandse humor, de Amsterdamse gein heeft me verrast;
zwaaiend met verkeersborden voerden wild uitgedoste autochtonen een dans uit die eindigde in een regen van stenen op een
als marsmannen verklede naburige stam.
Achteraf bleek dat sommigen geen en anderen veel te veel dak
boven hun hoofd hadden. Het fijne ervan moet ik nog onderzoeken.
KAASMEISJE
Had Pater Verzagen ons niet verteld over fatsoenlijke kleding?
Er was zelfs speciaal iemand gekomen die bolhoeden en een die
B.H.'s verkocht.
Nu zag ik het Hollandse kaasmeisje achter een venster met een
bloot bovenlijf. En op het waterlooplein ging onze traditionele
klederdracht eruit voor een weggooiprijsje.
Nee, naar Amsterdam moet ik nogeens terug, daar valt nog heel
wat te ontdekken.
HET ZUIDEN
Hans Snel (gemakshalve verder aangeduid als HS) is volgens mij
als journalist een nul maar een prima reisgids. Langs een chaos
van betonvlakten, dijken, windmolens, chemische fabrieken,
woonbunkers en koeien, bracht hij me zuidwaarts.
In dit gebied heb ik een merkwaardig gebeuren mogen meemaken.

Wees op 4 oktober eens lief voor de dames Mol
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Op een vroege morgen nodigde HS me uit, hij zou me getuige laten
zijn van een groepsfeest in een lokaal hospitaal.
Omstreeks half tien in de ochtend kwamen we aan op een terrein
dat uitbundig versierd en vol met mensen was. Sportief en vaak
kleurrijk gekleed bereidde men zich voor op wat er zou gaan komen. Zo ook wij; camera klaar, papier en pen gereed, mouwen
opgestroopt en ogen open.
DOORWEEKT TOT OP DE RODE DRAAD:
Een kleine lezing van wat we hebben mogen meemaken volgt hieronder:
Plaatje één en twee graag.
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Jonge stamleden doen een vreemdsoortige wandeling waarbij het
groepsgevoel wordt verstevigd door onder de voeten een houten
plank te bevestigen. Het lopen wordt hierdoor sterk bemoeilijkt,
maar dat komt de eenheid van de groep duidelijk ten goede, men
is immers genoodzaakt als één lichaam te functioneren. Bekijk
eens hoe vloeiend de beweging is.
Plaatje 3 en 4 nu:

Een rituele dans waarbij het offeren van water centraal staat?
Moeilijk te zeggen. De uitvoerenden bewogen zich van ene naar
gene zijde van een waterbad en dat over een ronde metalen pijp.
Men droeg hierbij bekertjes water. Een andere groep trachtte te
voorkomen dat men het water aan de overzijde kreeg (dit door
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middel van een opgevulde zak die men trachtte tegen de persoon
aan te slingeren. Lukte dit dan ging het slachtoffer plonsend
ten onder).
Hoewel HS me verzekerde dat het slechts een sportief spelletje
was, waren er sterke gelijkenissen met oude verhalen over
Atlantis (Zie mijn boek: De Waterdrager van Atlantis). De serieuze blik op de prenten verraadt diepere achtergronden.
Mag ik nu om plaatje 5 verzoeken?

De symboliek van de regen zou men als wetenschapper zeggen: een
lekgeprikte emmer wordt over de hoofden doorgegeven als ware het
een fruitschaal. Dit is duidelijk: de regen laat de oogst lukken,
dus laten we vrolijk zijn met het nat. (Zie mijn boek: Het volk
en zijn vocht). Dat de groep zich radio-actief afval laat noemen duidt waarschijnlijk op een zekere ongerustheid over de zuiverheid van het hemelwater.
Tenslotte plaatje 6:
Hier bent U de getuigen van een geboorte ener reageerbuis-baby.
Een buiten het lichaam van de moeder gegroeid mensje.
Het was de joker van de groep die deze dag de grote triomf zou
Tros Hartua
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triomf zou behalen. Zij hebben de proeven het best
doorstaan, hun offers zijn
geaccepteerd, zij werden door
ieder als meerderen erkend.
Morgen ga ik naar Rotterdam,
ik bezoek een voetbalwedstrijd, daarna laat ik me met
een supporterstrein naar
Utrecht vervoeren.
Ook die rit moet een hele
speciale belevenis zijn.
Alles bij elkaar was het een
fantastisch festijn en ik ben
vreselijk blij dit tijdens
mijn korte bezoek aan de Lage
Landen te hebben mogen meemaken.
Vriendelijke groeten,
Roberto Capac.

INGEZONDEN BERICHTEN
Dhr.E.v.d.A. te B. Heeft zich een zeskramp gelachen om al die
jokers.
H.S.
Er waren inderdaad bijzonder mooie bij.
Mevr.O.Z. te B.
H.S.

Zo'n sportief gebeuren als de zeskamp is wel
erg gezond voor de zwaargewichten onder ons.
Als er iemand overtollig gewicht is kwijt
geraakt tijdens de zeskamp is het de frietboer.

Verder nog deze brief:
(zie volgende pagina)

Er is al een crash-team, nu nog een crêche!
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Chaam, 6 sept. '80
Geachte redactie,
Na de Singel van Sept. '80 nr. 8 even te hebben doorgebladerd en
de foto zag op pag. 9, was ik eerst in de veronderstelling dat het hier
een illustratie betrof bij een stukje van één van jullie collega's
werkzaam in de ontwikkelingshulp.
Wie schetst echter m'n verbazing, dat ik, na 3 d 4 maal dit stukje
te hebben overgelezen, tot de ontdekking kwam dat het hier een
grap betrof.
Nu deze keer wel ZEER misplaatst, naar mijn bescheiden mening.
Ik voel me dan ook verplicht hier even op te reageren.
Op de eerste plaats vind ik de tekst bij deze foto discriminerend
voor de vrouw in het algemeen.
Op de tweede plaats, wat misschien nog kwalijker is, als er een
blanke vrouw in de kano had gezeten, was deze foto dan ook geplaatst?
Joke van der Eerden
Wolfsdonk 56
Chaam
Antwoord H.S.:
Uit uw brief begrijp ik dat U tot de ontdekking kwam dat het een
grap betrof. Niets is echter minder waar:
Wanneer U vindt dat deze foto discriminerend is voor de vrouw in
het algemeen: de vrouw in het algemeen kan ik het niet vragen,
maar wel mijn buurvrouw, mijn vriendin, de vriendin van mijn
vriendin, mijn zus, mijn tante Toos en zij hebben we allen verzekerd dat zij zich niet gediscrimineerd voelen (verder zijn ze
bereid onder ede te verklaren dat ze door mij op geen enkele
manier onder druk zijn gezet).
U eindigt uw brief: 'als er een blanke vrouw in de kano had
gezeten, was deze foto dan ook geplaatst?'
Welnu er heeft een blanke vrouw in deze kano gezeten en U heeft
gezien: deze foto is geplaatst.

De Klokkenberg: a long-story
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KINDERRUBRIEK

MOPS EN WERELDDIERENDAG
Er was eens een klein wit hondje dat Mops heette. Hij woonde in een groot huis
in een stille straat. De mensen in dat grote huis hadden het altijd erg druk. Wanneer Mops naar buiten wilde hoefde hij alleen maar bij de deur te gaan staan en
te wachten tot er iemand voorbij kwam die de deur open deed. Hij liep wat heen
en weer in de straat en wandelde naar het park op de hoek om met andere hondjes te spelen.
Als hij 's avonds zorgde dat hij op tijd binnen was, had hij altijd te eten, maar
een enkele keer gebeurde het wel dat hij te laat was en dan was er geen eten
meer. Nu zul je denken dat Mops best een leuk leventje had, behalve die keren
dat hij geen eten kreeg. Maar Mops dacht daar zelf anders over. Hij had zijn eigen
leven al vaak vergeleken met dat van andere honden.
.s Morgens als Mops wakker werd, was het altijd erg stil in het grote huis, iedereen sliep nog. In het begin had hij weleens gejankt om die stilte, maar dan was
er altijd iemand verschenen, die een pantoffel naar hem gooide of op hem bromde. Wanneer de mensen allemaal op waren, kreeg hij brokjes en water, maar dan
moest hij zo nodig plassen dat hij niet naar de brokjes om keek. Zodra de deur
open werd gedaan en iemand uit het grote huis naar zijn werk ging, glipte Mops
mee naar buiten. Dan liep hij de hele dag rond op zoek naar vriendjes op mee te
spelen. Maar in het park zag hij alleen maar honden met hun baasjes. En die
baasjes deden zo raar tegen hun dieren: ze praten er tegen, net zoals je tegen
kinderen praat. Mops wilde dat zijn baasje dat ook maar een keer deed. Sommige
mensen waren bang voor Mops, ze trokken hun honden mee en zeiden: 'kom
Stapper of kom Buffy, laat die straathond maar lopen. Bah, wat een vies hondje.'
Nu wilde Mops helemaal geen vies hondje zijn, hij wilde een net hondje zijn met
een lief baasje, dat met hem wandelen ging.
Op een goede dag besloot Mops van huis weg te lopen. 's Morgens stapte hij de
deur van het grote huis uit. Op straat gekomen twijfelde hij: welke kant zal ik
op gaan? Hij besloot naar het park te gaan en dat door te lopen. Aan de andere
kant van het park zag het er maar grauw uit met al die grote wegen en flats.

Wees op 4 oktober eens lief voor mej. Baars
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Dit leek Mops geen leuke buurt en hij rende verder. Zelf wist hij eigenlijk al lang
niet meer waar hij was, maar zei hij tegen zichzelf hij was weggelopen en nu
moest hij niet gaan klagen.
Tegen de avond kwam hij aan de rand van de stad. Als hij verder liep kwam hij
in de wei terecht bij de koeien en dat was zijn bedoeling nu ook weer niet.
Dus bleef hij maar wat rond snuffelen daar aan de rand van de stad.
Zijn maag begon al aardig te knorren. Nu stonden er in deze buurt op veel plaatsen vuilnisbakken op straat, omdat de volgende dag de vuilnisman zou komen en
Mops begon wat te krabbelen tussen de vuilniszakken. Hmmm, wat rook die
vuilniszak lekker, het leek wel een stuk vlees. Mops knaagde de zak open en jawel, tussen het vuil lagen een paar grote soepbotten met nog wat vlees eraan.
Hij krabbelde de botten tussen het vuil uit en verspreidde zo de inhoud van de
vuilniszak over de straat.
Dit rondzwerven en eten zoeken van Mops duurde nu al verschillende dagen en
nog steeds had hij geen leuk baasje gevonden.
In dezelfde buurt waar Mops rondzwierf, woonde Michiel, een jongetje van 10 jr.
Michiel had zijn ouders gevraagd of hij een hondje of een poesje mocht hebben.
Zijn ouders vonden het goed en op 4 oktober, op wereld dierendag zouden ze
een klein hondje gaan halen in het asiel. Michiel verheugde zich erg op die dag.
's-Morgens onderweg naar school kwam hij Mops tegen, hij haalde hem aan en
dacht: zo'n hondje ga ik vanmiddag in het asiel halen. En Mops dacht: dat is een
leuk jongetje, ik wou dat ik zo'n baasje kreeg.
Mops was al behoorlijk bekend in deze buurt, maar de meeste mensen hadden
een hekel aan hem, omdat hij altijd tussen het vuil zat te wroeten en zo een heleboel rommel maakte. De buurman van Michiel had Mops al vaak uit zijn tuin gejaagd als hij in de vuilniszak aan het graven was.
Hij vond dat die hond maar aan de lijn moest blijven of bij zijn baasje thuis.
Daarom had hij in de buurt gevraagd of iemand wist van wie die vieze hond was.
Niemand wist het en daarom besloot meneer Bartels de hond te vangen en naar
het asiel te brengen.
juist
Nadat Mops Michiel tegen gekomen was, ging hij op zoek naar eten bij
meneer Bartels in de tuin. Die zag de hond snuffelen, sloop zachtjes naar hem
toe en pakte hem in zijn nekvel. Mops stribbelde wel tegen, maar dat hielp niet.
Meneer Bartels bracht Mops naar het asiel.
Daar in zo'n hok voelde Mops zich niet op zijn gemak en hij zat er maar treurig
bij toen 's middags Michiel met zijn ouders binnen stapten om een hondje uit te
zoeken. Mops zag wat mensen voorbij zijn hok lopen, maar hij besteedde er weinig aandacht aan. Toen ze voorbij waren drong het tot hem door dat het diezelfde jongen van vanmorgen was en hij begon luid te blaffen.
Michiel draaide zich om en zag Mops: 'Die wil ik hebben'. 'Goed, zeiden zijn
ouders en Mops werd mee naar huis genomen, waar hij meteen een nieuwe naam
kreeg en een leven zoals hij altijd gewild had: met een eigen baasje dat tegen hem
praatte en een eigen band en soms mocht hij mee naar het park waar hij dan met
de andere hondjes kon spelen.

de prijs van broekriemen zal ook wel stijgen
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Personalia

Diploma uitreiking DIALYSE-AANTEKENING dd. 10 september 1980
Bart Sprengers
Carla Soffers

Mary Wisse
Diana Scheuter-van Oers

Nogmaals van harte proficiat.
Personeelszaken.
Voor de ontvangen bloemetjes tijdens ziekte, huwelijk en geboorte bedanken:
Peter en Tonnie Hartmans
G. van Geenen
Lisette en Jan Buijks-de Vroomen
Alex Lambers

verpleegkundige afd. 16/17
OK-verpleegkundige
Personeelszaken
leerling verpleegkundige

Personeel uit dienst in de maand september 1980:
H.J.A.M. Aben
J. Leijten-Anssems
W.N. Bakker
A.M.T. Bastiaansen
Kouwenberg-Beekers
M.A. Biemans
C.M. Bliek-Huisman
M.E. Boekhoven
N. Breys
P.C.M. Casteleijns
M.J.F. Celis
A.H.G. Coenen
S. Dekker
A.H.M. Franken
J.B.M. van Ginneken
E. Beljaars-Herrebout
M.G. van de Heijden
R.W.M. van Hoof
J.C. Horsius
T.W.M. Huisman
van 't Hullenaar
A.J. Kloosterman
C.A.C. Koenen
C.S. Kramer
M. Rayee-Kustermans
M.B. v.d. Lande
M.H. Kleijn-Lutske
H.A.M. Mallens

I.I. verplkl. opleidingen
verplkl. afd. 02
verplkl. afd. O.K.
I.I. verplkl. opleidingen
verplkl. afd.opleidingen
weekendhulp civiele dienst
I.I. verplkl. opleiding
ass. poli mondheelkunde
weekendhulp civiele dienst
verplkl. O.K. klip. anesth.
I. verplkl. opleiding
I. verplkl. opleiding
I. verplkl. opleiding
I. verplkl. opleiding
I. verplkl. opleiding
I . verplkl. opleiding
I. verplkl. opleiding
I. verplkl. opleiding
hoofd cardiologie
.1. verplkl. opleiding
verpl. hulp B
poolverplkl. verplkl. algemeen
I.I. verplkl. opleiding
aktiviteitenbegeleiding welfare
huishoudelijk medew. civiele dienst
poolverplkl. verpl. afd. algemeen
verplkl. afd. 21
weekendhulp centr. keuken

Praatjes nullen geen begrotingsgaatjes
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M.C. Dirks-Martens
A. de Pater
J.P.L. Peijen
K.M. van de Sanden
G.C. Scheffer
M. Smaak
J.C.C.M. Melse-Snik
H.P. Spijbroek
F.P.M. Taalman
H. Bossers-Temmerman
J. Friskus-Verheijen
A.J. Elhorst
H.C.W. Vernack
P.A.A. Vester
A.J.M. Vissers
L. Buijks-de Vroomen
N.J. Watamaleo
J.v.d. Vorm-Wessels
A.H. Weterings

adm. medew. personeelszaken
verplkl. afd. 22
II. verplkl. opleiding
I.I. kok centr. keuken
verplkl. afd. 07
I.I. verplkl. afd. 07
O.K. assistente O.K.
weekendhulp postkamer
I.I. verplkl. opleiding
verplkl. afd. 21
hoofd verplkl. centr. ster.
verplkl. afd. 01
weekendhulp centr. keuken
weekendhulp centr. keuken
I.I. verplkl. opleiding
adm. medew. personeelszaken
I.I. verplkl. opleiding
verplkl. afd. 01
I.I. verplkl. opleiding

Personeel in dienst in de maand september 1980:
A.W.C. Roovers
M.M. Nggeolima-Paliama
M. Schouten
W.C.A. Veisser-Struys
H.C.H. Vernack
L.W. Oomens-van Veldhuysen
M.L.J. Boomaars-Viellevoye
A. van Vliet
J.C.M. Voorheyen
M.E.E. Buyks-Vroomen
C.G.L. Wiegeraad
A.H. Selevsek-Willemsen
L. van Dongen-Snabel
C.C.M. v. d. Burg-Althuysen
J.F.L. Asselman
A.M.A. Smit-Brouwer
C.A.M. Mollet-v.d. Buys
H.P.J. de Haan
A. Smaling-Horoschka
N.M.G. Janssen
G.C. Jongbloed
A. Dielissen-Joosen
I.P.A. Keulers
S.L.H. de Klerk
J.A. Diepstraten-v. Leeuwen
L.H.J. van Maanen

medew. röntgen archief
medew. schoonmaak civiele dienst
I.I. kok centr. keuken
medew. schoonmaak
medew. centr. afwaskeuken
verplkl. afd. 18
medew. schoonmaak civiele dienst
medew. röntgen archief
sekretaresse gynaecologie
pooladm. medew. personeelszaken
medew. röntgen archief
E.C.G. laborante
verplkl. afd. 04
medew. centr. afwaskeuken
verplkl. afd. 16/17
medew. schoonmaak civiele dienst
ass. pat. reg.
arts. ass. interne polie
medew. schoonmaak civiele dienst
magazijnbediende centr. magazijn
medew. röntgen archief
medew. schoonmaak civiele dienst
verpkl. afd. 02
I.I. anesth. verplkl. afd. O.K.
medew. schoonmaak civiele dienst
I.I. verplkl. opleiding

Wees op 4 oktober eens lief voor mej. Voorn
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C.A.M. Broere-Mol
M.A.P. Uyl-Nuyten
H.M. van Agtmaal
Th. M. Ammerlaan
C.G.M. Mathijssen
B. van de Pas
A.J. Peeters
M.A. van Mosel-van Suykerbuyk
J. Hazelzet-van de Bosch

medew. schoonmaak civiele dienst
medew. schoonmaak civiele dienst
adm. medew. interne polie
ass. psychologen
adm. medew. P.A.L.
verplkl. afd. 21
adm. medew. poli K.N.O.
adm. medew. personeelszaken
adm. medew. pat. reg.

GEBOORTEN:
Bas
Hanneke
Sjoerd
Martijn
Tanja
Karen
Bart
Annerite
Martine

zoon van dhr. en mevr. Beenakkers-Flierman
dochter van Frank en Tosca Diters-Peeters
zoon van dhr. en mevr. Hop-Dudok
zoon van José en Niek Friskus-Verheijen
dochter van Jan en Lisette Buijks-de Vroomen
dochter van Bob en José Leclerq
zoon van dhr. en mevr. Fick-Jacobs
dochter van Henk en Ineke Coertjes
dochter van Martien en Tiny van de Broek

geb. 17-06-80
geb. 17-06-80
geb. 17-06-80
geb. 25-06-80
geb. 10-07-80
geb. 27-07-80
geb. 20-08-80
geb. 28-08-80
geb. 30-08-80

HUWELIJKEN:
20-06-80
11-07-80
06-06-80
23-07-80
15-08-80
05-09-80
22-08-80
29-08-80
05-09-80
13-08-80
11-09-80
15-08-80
19-09-80
01-10-80
19-09-80

mej. Anssems x dhr. Leyten, verplkl. van afd. 02
Tonnie Diepstraten x Peter Hartmans, verplkl. ICU/CCU
bruidspaar Daemen x Roovers, verplkl. afd. 11
Yvonne v.d. Nolle x Harry Boot, apothekers ass. A
Monique Smaks x Ton Vermeulen, analist nucl. geneeskunde
Ed Schalk x Angèle de Ort, 2e jrs. leerling verplkl.
Ans Koenen x Huub Hermkes, 4e jrs. leerling verplkl.
Margriet Vriends x Christ Daamen, 3e jrs. leerling verplkl.
Anja Verdonk x Inigi van Dijke, verplkl. 01 /16-17
Clara Koppejan x Rana Dielbandhoesing, voed. ass.
Clemij Cooymans x Gerard Kleemans, 3e jrs. leerling verplkl.
Hannij Nugteren x Theo Embrechts, hfd. verplkl.
Christine v. Dongen x Alphons Maas, OK. ass.
Johan Baremans x Greta Schipper, voed. ass.
Mia Bot x Ben Daemen, apoth. ass.

Wiegel maakt al gebruik van paard en wagen
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