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Korte historie betreffende onze nieuwbouw,
interimvoorzieningen en K.R.O. plannen
1 dec.1980
L.S.,

Medio 1972 kreeg SIZ een goedkeuring in beginsel voor nieuwbouw
voor + 900 bedden tezamen met het St.Laurens-Ziekenhuis.
Nog tijdens de periode van bestuurlijke opzet van "de Weegreis'
de gezamenlijke rechtspersoon voor SIZ en SLZ, werd door minister Stuyt een algehele bouwstop uitgevaardigd onder gelijktijds
ge intrekking van alle goedkeuringen in beginsel. Deze dienden
stuk voor stuk een hertoetsing door de overheid te ondergaan.
De nieuwe staatssecretaris Hendriks verlangde dat deze hertoetsing zou plaatsvinden mede aan de hand van zijn structuurnota.
Daarbij was regionalisatie het nieuwe toverwoord: zonder deugdelijke regiovorming werd in die regio iedere vergunning voor
nieuwbouw of verbouw ondenkbaar.

Het is dus geen wonder dat SIZ, dat in onze regio veruit het
hardst toe is aan nieuwbouw, tijdens de bestuursperiode Bedert,
sterk getrokken heeft aan de totstandkoming van het RBOG.
Met medewerking van Professor Wiebenga is vervolgens door het
RBOG een "blauwdruk ziekenhuisvoorzieningen regio Breda" ontworpen.
De provincie, als officieel adviseur van het departement van
volksgezondheid, stelde de Commissie Festen in ter beoordeling
van deze blauwdruk. Ook het College Ziekenhuisvoorzieningen, dE
andere adviseur van het departement, kreeg het rapport ter beoordeling.
De sinds december 1975 opnieuw door SIZ ten departemente gedeponeerde aanvraag tot nieuwbouw kon nu voorzien gaan worden var
het vereiste advies van deze beide instanties.

Beide adviezen houden voor SIZ een sterke prioriteit binnen
onze regio in en liggen sinds respectievelijke + 2 en 1-1 jaar
naast onze aanvrage.
In december 1975 is door SIZ tevens een aanvrage bij de overhei
ingediend om zogenaamde interimvoorzieningen van 8 á 10 jaar,
die ons op dat moment volgens de prognose van de overheid nog
van nieuwbouw zou scheiden, dus tot 1983 à 1985.

Via een inventarisatie door een "Commissie Interimvoorzieninger
waarin alle geledingen van het ziekenhuis waren vertegenwoordig
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werden de knelpunten verzameld en werd vervolgens een bouwaanvrage ingediend (f 30.000.000,--).
Vele onderdelen, waaronder onze beddenproblemen in de sterk verouderde verpleegafdelingen, kwamen niet in aanmerking. De
4 °/oo-norm voor beddenaantallen was juist geïntroduceerd en
heilig verklaard.
Onze beddenellende moest maar worden opgelost via vermindering
van het aantal, zeker niet via nieuwbouw.
Met veel moeite wisten we te bereiken dat als toegift aan dat
uitgangspunt tenminste nog 12 bedden in de interimbouw mochten
worden ondergebracht voor de ernstige patiënten van de kruiszalen 01 en 11.
Alle andere voorstellen voor verbeterde verpleegafdelingen werden afgewezen. Tenslotte werd een plan voor intensive care en
verder hoofdzakelijk polikliniek-verbeteringen in october 1979
goedgekeurd (12.000.000).
Als over ruim een half jaar de interimbouw gereed zal zijn,
schrijven we 1981 en het is duidelijk dat het aantal jaren dat
dan nog moet worden doorgesukkeld in de oudbouw zeker niet het
te overziene aantal van slechts 2 á 4 zal zijn. Volgens de
nieuw overheidsprocedure vergt een nieuwbouw vanaf de datum dat
begonnen mag worden aan het programma van eisen tot de datum
van ingebruikneming 9 á 10 jaar.
Voor ons moet daar dus worden bijgeteld de periode die ons nog
scheidt van de verhoopte overheidsverklaring hierover.
Intussen is 's lands economische situatie dermate verslechterd
dat steeds meer geknabbeld wordt aan het bouwbudget voor de
gezondheidszorg, terwijl bovendien sterke voorrang wordt verleend aan psychiatrische inrichtingen.
Niettemin zijn alle hindernissen, welke door het departement van
volksgezondheid in het kader van de ziekenhuisplanning voor
nieuwbouw werden opgeworpen (en het zal u nu duidelijk zijn, dat
dit er vele waren en zeer tijdrovende:), thans door ons genomen.
Buiten de economische downperiode zou een goedkeuring voor
nieuwbouw van SIZ nu welhaast een automatisme geweest zijn.
Het jaarbudget voor alle bouw en verbouw voor ziekenhuizen,
psychiatrische inrichtingen en verpleeghuizen bedraagt voor1981
(e.v.?) nog slechts 575 miljoen gulden. Nieuwbouw SIZ zal
+ 225 miljoen opeisen.
Door de schaarse toewijzingen in de laatste jaren (iederéén
moest immers eerst alle hindernissen nemen'.) is een enorm stuwmeer van aanvragen ontstaan.
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Velen tegelijk, waaronder wij, argumenteren om spoedig de hoog
ste sport van de prioriteitenladder te bereiken.
Niettemin zijn wij realistisch genoeg om te beseffen dat de
overheid niet vergelijkbaar is met een kangoeroe, die nog stee
als enige in staat is grote sprongen te maken met een lege bui
del

De interimvoorzieningen, nogmaals, waren destijds bedoeld om
vanaf nu een nog betrekkelijk korte periode te overbruggen.
De periode blijkt intussen al aanzienlijk groter geworden te
zijn
De neergaande conjunctuur heeft ons geleerd met tegenvallers
rekening te houden: de verlenging zou nóg ernstiger kunnen wor
den, ondanks alle inspanningen.
Anticiperend daarop heeft de directie vorig jaar een Kommissie
Ruimtelijke Ordening (K.R.0.) ingesteld.
Deze commissie kreeg in feite tot taak al die knelpunten, die
destijds door de Commissie Interimvoorzieningen waren verwoord
maar vanwege afkeuring door de overheid niet in de interimvoorzieningen worden teruggevonden, opnieuw, maar dan aangepas
aan 1980 uit te drukken in een plan van hernieuwde ruimtelijke
ordening.

Deze knelpunten zijn overbekend en omvatten als grootste poste
- de kruiszalen 01 en 11
- de afdelingen 02, 03, 04, 08
- de poliklinieken orthopaedie en interne.
In verband met de cardiochirurgische supportverlening worden
daar afzonderlijk aan toegevoegd:
- polikliniek cardiologie
- upgrading van de afd. nucl. geneesk. tot zogenaamd
B-laboratorium.
In een serie gesprekken met alle associaties, de verpleegkundi
dienst etc., die hierbij betrokken zijn, zijn de schetstekenin
gen uitvoerig besproken en zo nodig/zo mogelijk aangepast.
Een ruwe schatting in guldens leert dat voor dit plan + 22 mil
joen gulden zal moeten worden uitgetrokken. Geen wonder, als u
zich herinnert dat destijds 18 miljoen gulden werd afgekeurd.

Hoewel dit historisch overzicht helaas geen hard nieuws bevat,
leek het toch goed nog eens een historisch overzicht van de
feiten te geven. Vooral ook voor diegenen, die nog niet zo lan
in ons huis werken en van wie ons nogal eens vragen hierover
bereiken.
F.Mol,
dir.geneesheer
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U.V.V. nieuws

De dames van de bloemen- en fruitdienst hebben vakantie van 19 december 1980
tot 5 januari 1981.
Langs deze weg willen wij alle medewerkers in het ziekenhuis prettige feestdagen
en een goed uiteinde wensen.

Hoogste punt van de nieuwbouw
aan de Wilhelminasingel bereikt.

In het vervolg op het artikel in de
vorige Singel 33 over het bereiken
van het hoogste punt, laten wij U
hierbij ook ooggetuige zijn van dit
gebeuren.
Onder toeziend oog van de heer
P. Doggen
wordt de vlag gehesen.

Hou de OR in de gaten en de gaten uit de OR
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Oplossing puzzle Singel nr. 10
De juiste oplossing voor het vraagstuk in de vorige Singel is als volgt:
Machinist
Poetser
Conducteur
Stoker
Rangeerder
Station-chef
Opzichter

Lubbert
Krelis
Gert-Jan
Hannes
Floor
Janus
Bertus

De redactie ontving 7 juiste oplossingen.
De prijswinnaar is geworden Mia van den Reijen. (EEG afd.)
Proficiat.
Om tot de juiste oplossing te komen was het gemakkelijk om een matrix op te
zetten, en deze in te vullen volgens de vragen.
Zie onderstaande matrix:

Poetser Rangeerder Stoker Conducteur Machinist Stat. chef Opzicht
Lubbert
Krelis
Gert-Jan
Hannes
Floor
Janus
Bertus

x
o
x
x
x
x
x

x
x
x
x
o
x
x

x
x
x
o
x
x
x

x
x
o
x
x
x
x
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Marokko in vogelvlucht (slot)

Het onderwijs in Marokko
De tegenstellingen tussen stad en platteland zijn groot. Dit
geld zeker ook voor het onderwijs. De overheid STREEFT ernaar
iedere burger een (basis)opleiding te laten volgen.
Er bestaat echter een enorm gebrek aan scholen (vooral in de
dorpen) en een tekort aan bevoegde leerkrachten.
Controle op de naleving van de leerplicht kan er dus niet zijn.
Daar waar voldoende mogelijkheden zijn om onderwijs te volgen
(in de steden) zijn de ouders (moreel) verplicht hun kinderen
naar school te laten gaan.
Marokko heeft een relatief jonge bevolking en daardoor is de
toeloop naar de scholen groot. In de steden heeft men in de wijken en buurten waar dat nodig is een roulatie-systeem ingevoerd
De eerste groep gaat naar school van 's-morgens 7 tot 10 uur
en 's-middags van 1 tot 3 uur, de tweede groep van 's-morgens
10 tot 1 uur en van 3 tot 5 uur 's-middags. In het algemeen gelden schooltijden van 8 tot 11 uur 's-morgens en van 2 tot 5 uur
's-middags.
Onderwijsorganisatie
Marokko kent twee soorten scholen: 1. Openbare scholen
2. Particuliere scholen.
1. Openbare scholen zijn in principe opengesteld voor iedereen
en worden door de staat bekostigd. De leermiddelen zoals
boeken, schriften, potloden e.d. moeten door de ouders worden
betaald. Het naar school gaan is mede daardoor afhankelijk
van de ouders. De inspectie van het onderwijs schrijft de
scholen enkele leermethodes voor, waaruit de school een keuze
kan maken. Afwijken van deze methode is bijna niet mogelijk.
2. Particuliere scholen vallen buiten de verantwoordelijkheid
van de Marokkaanse staat.
Onderwijsinrichting
Kleuteronderwijs kent men in Marokko niet.
Basisonderwijs (onder toezicht van de staat) telt 5 klassen.
Er bestaat een leerplicht, maar deze kan door bovenomschreven

Na zonneschijn komt er regen
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omstandigheden niet effectief nageleefd worden. Over het algemeen gaan de kinderen op hun zesde jaar naar school. Problemen
die zich doen gelden:
- enorme afstanden die de kinderen af moeten leggen naar scha
- de economische situatie van de ouders,
- het komt voor dat kinderen niet geregistreerd zijn, of dat
de ouders niet weten hoe oud hun kinderen zijn.

Er wordt onderwezen in rekenen, biologie, geschiedenis en Arabische en (vanaf het derde jaar) Frans grammatika.
Behaalde resultaten worden in cijfers uitgedrukt op rapporten.
Aan het einde van het vijfde jaar moeten de leerlingen twee
examens afleggen:
11. Voor het verkrijgen van het diploma ter afronding van de ba•
sisschool (voor diegenen die niet verder leren),
2. voor de toelating voor het voortgezet onderwijs.
De examens zijn zowel in het Frans als in het Arabisch.
De scholen worden bezocht door jongens en meisjes, gemengd onderwijs. Tijdens het Franse protectoraal (1912-1956) was het
geven van lijfelijke straffen een normale zaak. Het ministerie
ontraadt deze straffen. Sommige ouders echter vragen om lijfelijke straffen "omdat het kind anders niet goed zou leren". De
grote vacantie in Marokko duurt drie maanden, vanaf 1 juli tot
en met 30 september.

Voortgezet onderwijs
In het jaar 1962 werd het begrip brugklas ingevoerd en deze wa:
bedoeld als overbrugging naar het voortgezet onderwijs voor lel
lingen voor wie het niveau te laag was om zonder meer naar het
vervolgonderwijs over te stappen.
Het voortgezet onderwijs bestaat uit twee gedeelten:
Het eerste gedeelte duurt 4 jaar en is op het niveau van MAVO
HAVO 3. De leerstof is algemeen gericht. Dit algemene gedeelte
wordt afgesloten met een examen en bij goed gevolg wordt een
diploma uitgereikt.
De leerling kan nu kiezen tussen:
1. Een tweede periode van drie jaar, dat gelijk te stellen is
met V.W.O. De leerling moet in deze periode een studierichting kiezen. Als dit gedeelte met goed gevolg is voltooid,
geeft dit diploma toegang tot de universiteit.
Begaafde leerlingen kunnen op kosten van de staat naar het
buitenland worden gezonden (Frankrijk) om een universitaire
opleiding te volgen. Zij worden echter wel verplicht na vol.
tooing van de studie, minstens vijf jaar bij de overheid
te werken.

Van Agt: "Lekker chinezen"
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2. Technisch onderwijs bv. H.T.S. (lager technisch onderwijs is
in Marokko onbekend.)
Dit onderwijs duurt ongeveer 4 jaar en de leerling kan daarna naar de school, die opleidt voor ingenieur.
3. Een leraarsopleiding. Om toegang te krijgen tot dit onderwijs
moet de leerling een examen afleggen.
Vooral in de steden zijn de klassen van het voortgezet onderwijs
gemengd. Gymnastiek echter wordt gescheiden gegeven. Er bestaan
ook aparte meisjesscholen. Vanouds worden de meisjes na hun
eerste menstruatie als rijp voor het huwelijk beschouwd. De huwelijksleeftijd lijkt te verschuiven naar 17-18 jaar. Men hecht
meer belang aan ontwikkeling en onderwijs voor het meisje, waardoor ze betere huwelijkskansen heeft. Op het platteland ligt de
huwelijksleeftijd lager.
Particuliere scholen:
De particuliere scholen zijn te onderscheiden in drie soorten
scholen: 1. Koranscholen
2. Arabische scholen
3. Buitenlandse scholen.
Koranscholen zijn éénklassige scholen gebaseerd op de leer van
de koran (uit het hoofd leren en verklaren van de koran). De
school biedt geen verdere toekomstmogelijkheden. De leerlingen
variëren van 4-12 jaar. De leerkrachten zijn onbevoegd, en zij
worden geholpen door leerlingen. De kosten voor deze school zijn
niet hoog en worden maandelijks door de ouders betaald.
Arabische scholen worden erkend door de staat.
Op deze scholen wordt uitsluitend in het Arabisch onderwezen. Na
het beëindigen van deze school kan de leerling een universitaire
opleiding volgen in de Arabische taal, kultuur en theologie.
Buitenlandse scholen, zijn vooral de Franse scholen.
Deze scholen zijn bedoeld voor Franse ingezetenen in Marokko.
Marokkaanse kinderen van zeer gesitueerde ouders kunnen deze
scholen bezoeken. De scholen worden bekostigd door de Franse
staat.
MAROKKAANSE NATIONALE FEEST/GEDENKDAGEN
De nationale feest/gedenkdagen in Marokko variëren in datum,
omdat deze de islamitische kalender volgen. Alleen de dag van
de troonbestijging van koning Hassan staat vast.
Nationale feestdag van de troonbestijging van koning Hassan is
op 3 maart.
Nico van der Eerden.
Het Sociaal jaarverslag 1979 is uit.
9

Mag ik mij even voorstellen

Mijn naam is Willem Hartmans en vanaf januari 1977 ben ik bestuurslid van DIO.
Verder ben ik werkzaam op afd. 07 op Unit chirurgie als ziekenverzorger.
Mijn taak in het DIO-bestuur is naast Vice-voorzitter vooral gericht op het sportieve vlak. Vanaf dat ik bestuurslid ben in DIO, ben ik vooral verbonden aan het
voetbal-elftal. De laatste 3 jaar als elftal-leider, wat inhoudt het organiseren van
wedstrijden, zodat er van maart tot november kan worden gevoetbald.
Ook het organiseren van de jaarlijkse voetbalwedstrijd op het NAC-terrein tegen
de specialisten behoort tot mijn werk.
Verder gaat er veel tijd in de voorbereiding zitten van de Zeskamp, die ik met
nog enkele bestuursleden organiseer.
Voorts ben ik nog aktief voor het schaatsen en de kolderspuiters. Al met al een
leuke hobby, waar veel tijd in gaat zitten, maar waarvan je door het slagen van
vele evenementen toch voldoening hebt om dit werk te doen.
Groetjes, Willem.

Breda, 6 november 1980.
Zeer geachte heren,
Afscheid nemen valt altijd zwaar, maar U heeft er voor gezorgd
dat dit voor mij, alsmede mijn gezin, een onvergetelijke dag is
geworden, waar we met veel vreugde op terug kunnen kijken.
Onze hartelijk dank hiervoor, alsmede voor het geweldige diner,
de receptie, cadeaus en bloemen.
Hartelijke groeten van
A.C. Luyken (civ. dienst).

Op deb./fakt. werken ze achter de schermen
10

Wist U dat

Wist U dat nog

— Dit alweer de laatste editie van dit jaar is.
— Het me een jaartje wel was.
— Het geen zomer is geweest dit jaar.
— Het in mei al zomer was.
— Het na die maand al herfstachtig werd.
— Het ook nog 35 dagen heeft geregend.
— Dat Jopie Zoetemelk tijdens een herfstachtige Tour de France de gele trui had
dit jaar.
— Dries met z'n ploeg dit jaar dus ook weer heeft uitgezeten.
— Dries wel kijkt, wat het volgend jaar wordt.
— Dat FC Ignatius de specialisten met 2 - 1 klopte.
Dries die zal wel zien.
— Waar we heen gaan
-- Het al volop winter was, toen we gingen schaatsen in Dordrecht.
— De zeskamp-film heeft gedraaid?
— Volgens mij niet.
— Het Kielegat songfestival is gewonnen door Ger Couvreur.
— Het Kielegatse lied heet "Kielegatse mensen".
— Ik u allen een Zalig Kerstfeest toewens, en een goed begin van 1981.
— We wel zullen zien, wat het wordt.
Groetjes, Den Back.

Alles wat antiek is, moet je niet weggooien.
dan kun je zelf ook wel gaan.

Bel eens 812613 voor een verrassing
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Afscheid Jan Lambers F.C. Ignatius
De voetbalclub van ons ziekenhuis heeft een bekend gezicht verloren.
Na twee jaar van volledige inzet en vele uurtjes vrije tijd is Jan Lambers met het
elftal-leiderschap gestopt.
Ik wil jou daarom namens alle spelers nogmaals dank zeggen voor de gezellige
tijd, die wij met jou mochten hebben.
Intussen hebben we de openstaande vakature kunnen invullen.
Met ingang van 1 november heeft Ad Havermans het leiderschap op zich genomen. Ad, hartelijk welkom bij de voetbalclub en ik hoop, dat je een fijne tijd tegemoet mag gaan.
W. Hartmans.

Mag ik me even voorstellen

Ook aan mij werd gevraagd me even voor te stellen.
Ik ben Joop Mutsaerts, u allen wel bekend denk ik, daar ik
volgend jaar 12 1/2 jaar bij het ziekenhuis werk.
Mijn werkzaamheden in het ziekenhuis zijn tot nu toe geweest:
— Maart 1969 in dienst getreden en gaan werken bij het
klinisch chemisch laboratorium.
— In 1971 ben ik bij de apotheek mijn diensten gaan verlenen.
— Sinds september dit jaar ben ik een heel andere richting ingegaan. Ik werk nu
als medewerker bij de vaste activa registratie.
In de jaren '74, '75 en '76 heb ik in het bestuur van DIO gezeten, toen als alg.
secundus.
Nu, in januari 1980 wederom gekozen, probeer ik Jan de Graaf als penningmeester te evenaren, hoewel dit erg moeilijk is.
Maar ik doe mijn best, precies zoals de andere DIO-bestuursleden, die hun taak
ook zo goed mogelijk proberen te volbrengen.
Tot ziens op de (vele) volgende DIO-aktiviteiten.
Joop.

Carter heeft een Ca(r)ter
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D.I.O
MEDEDELING D.I.O. BESTUUR

Op de komende jaarvergadering van D.1.0. op
16 januari a.s. (in het projectielokaal van de
school) treden de volgende bestuursleden af:
Elvira Roelofs en
Willem Hartmans.
Aftredend en herkiesbaar zijn:
Roger Melaer en
Kees Brinkman.
Nieuwe bestuurskandidaten kunnen zich opgeven via de D.I.O. bus vóór 1 januari a.s.

Het bestuur.

Het Carter rammelt
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JUBILEUM

JUBILEUM

Geachte Karnavalsvierders
Houdt U er alvast rekening mee, met de
planningen en of afspraken, die U voor
februari gaat maken.
Want op 20 februari a.s. gaan de
Kolderspuiters hun jubileum karnavalsbal organiseren, en hopen op die avond
vele oude bekenden van die 11 jaar
karnaval weer eens terug te zien.
Houd die datum toch zeker vrij
U hoort nog van ons.
De Kolderspuiters

JUBILEUM
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JUBILEUM

Laatste Tien Toen (11)
TERUGBLIK 1970
Op verzoek van de redactie van Singel 33 volgt hier een summiere terugblik op
1970. Summier daar men met de beste wil van de wereld niet volledig kán zijn
over een "wereld", waarin steeds sneller steeds meer gebeurt.
Om redenen van beknoptheid laten wij hier over het algemeen "Personalia"
achterwege, die men trouwens in vroegere edities "Singel 33" kan vinden.
Welnu, het Ignatiusziekenhuis zou in 1970 door de congregatie aan de Stichting
worden overgedragen, maar deze overdracht zal pas in 1971 plaatsvinden.
Het principe besluit van de Besturen van het Ignatiusziekenhuis en het St. Laurensziekenhuis tot samenvoeging wordt in 1971 verder op zijn merites en uitvoerbaarheid bestudeerd. Laten we nu trachten chronologisch een aantal gebeurtenissen weer te geven:
Op 22 januari vond de begrafenis plaats van Rector van de Donk (zie Singel 33)
en op 1 februari werd de afdeling Zieke Zusters gesloten om de vrijkomende
ruimte tijdelijk te bestemmen voor de afdeling "Interne geneeskunde Heren".
Later zal deze ruimte bestemd worden door gynaecologie/obstetrie.
13 februari werd Mr. L. van Buchem geihstalleerd als Bestuurslid (secretaris) van
de Stichting Ignatiusziekenhuis. In februari werden een aantal brievenbussen in
huis geplaatst voor het gemak van patiënten en personeel.
Door toedoen van de Postkamer wordt deze post in PTT brievenbussen gedeponeerd. Tevens werd in februari bij de Minister een aanvraag voor totale nieuwbouw
van het ziekenhuis ingediend. Tenslotte verraste Prins Carnaval een aantal zieken
met een bezoek.
Op 1 maart kwam Dr. Holdrinet, internist; 1 april bracht de arbeidsverkorting
met zich en op die datum kwam drs. A. Stuurman, die begin 1971 onze ziekenhuisapotheek gaat runnen. In de maand april werd de bekende "Ark" verplaatst
en bestemd tot ruimte van de Technische Dienst. De interne huishoudelijke
dienstmeisjes kregen i.p.v. "hun ark" een fraaie sociale ruimte terug op de 2e etage. Op 22 april betrok het mannelijk personeel (Technische- Civiele- en Tuindienst)
een nieuwe cantineruimte. Op 22 april vertrok Dr. R. Smeets (65 jr.) en begon
haar opvolger de kinderarts, Dr. Th. van Heyst.
Voor beter onderling begrip tussen Bestuur, Directie en Medische Staf werd op
23 april een hearing gehouden.
In mei werden nieuwe uniformen voor de Civiele dienstmeisjes ingevoerd. Op 1
mei arriveerde de Bouwdirecteur Ir. W. van den Goorbregh. Op 12 mei, Dag van
de Verpleging, werd lekker gegeten en gedronken en de dag besloten met een
toneelavond voor het gehele personeel. Medio mei vonden enkele instructie-avonden plaats voor het personeel over Brandbestrijding.
Op 4 juni overleed plotseling Dr. W. Hopmans, anesthesist voor wie op 9 juni een
rouwdienst plaatsvond in de ziekenhuiskapel. Op 12 juni was de leerlingenflat
dichtgeplakt met krantenpapier om egík zonwering te krijgen, die al besteld was
en daarom ook snel aangebracht kon worden. Op 19 juni vond de eerste officiële
SOBAZ-vergadering plaats. SOBAZ wil zeggen Samenwerkingsorgaan van de Bre-

Kopy inleveren voor de 10de van de maand
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dase Algemene Ziekenhuizen.
In juli kwam het shotveld gereed, waarom vooral het voetballend personeel vroeg;
in deze maand vonden de verhuizingen plaats van: Hoofden van Dienst en Directie (secretariaat) naar de le etage van de leerlingenflat; voorts van de klinisch
psycholoog, maatschappelijk werk, medisch fotograaf en patiëntenbibliotheek
naar 2e etage van het hoofdgebouw.
Op 1 augustus vond de geboorte van een drieling plaats op afdeling E.
Op deze dag begon ook Dr. v.d. Peppel, chirurg, zijn activiteiten. 30 augustus
overleed architect ir. B. Domen, die zoveel bouwde en verbouwde in ons ziekenhuis.
Op 1 september kwam pater Dresen sj. als hoofd pastorale Dienst, tevens werd
die dag de nieuwe kinderpoli in gebruik genomen en begon dr. van Wingerden
zijn taak als bedrijfsarts-docent. Op 10 september hielden de 3 Bredase besturen
een persconferentie, waarbij het principebesluit tot samenvoeging van het Ignatius- en Laurensziekenhuis werd bekend gemaakt, welke mededeling enige dagen
tevoren aan medische staf en personeel had plaats gevonden.
Op 3 oktober werd de 10.000e patiënt van het jaar opgenomen. Vanaf 5 oktober
is er een wekelijkse eenvoudige lunchmogelijkheid in de medische bibliotheek ingesteld voor alle specialisten ter bevordering van een nog betere communicatie.
Op 7 oktober vond de jaarlijkse excursie van leerlingverplegenden uit Leuven bij
ons plaats. Dr. Urlings vierde 15 oktober zijn 25-jarig jubileum als internist in
ons ziekenhuis. 16 Oktober verhuisde een gedeelte van het klip. chem. lab. naar
lgnatiusstraat 11, half oktober opende de dameskapsalon.
30 oktober vertrok zr. J.G. Nas, hoofdopleiding, naar Nijmegen. Op 1 november
kwamen dr. Tjon-Ling-Kong (3e gynaecoloog) en dr. Hoogbergen (assistent dr.
Zeegers) 25 november vond tussen 5 ziekenhuizen en een organisatiebureau een
gesprek plaats over de vraag of men gezamenlijk kan komen tot automatisering
der facturering. 26 november vonden de verkiezingen voor een personeelsraad
plaats.
1 December volgde de benoeming van dhr. A. van Groesen (voorheen hoofd
afd. 0.) tot hoofd opleiding en van zr. Rietveld (voorheen hoofd afd. G.) tot algemeen hoofd (afd. G. en afd. 0.); halverwege 1970 werd dhr. J. Bastiaansen al
benoemd tot algemeen hoofd poliklinieken; deze promoties zijn gevolg van de
gevoerde interne promotiepolitiek.
7 December 1970 werd de nieuwe telefooncentrale in gebuik genomen; binnenkort komt er ook een nieuwe oproepinstallatie. Op 17 december 1970 heeft het
Bestuur van het ziekenhuis de Personeelsraad ge-installeerd.
Acties als "Schip Ahoy" en "Ghana" verrieden het sociaal warmkloppend hart
van ons personeel, welk personeel op deze plaats een woord van dank toekomt
voor al het gepresteerde in het afgelopen jaar.
Mogen wij in 1971 eveneens op deze goede inzet van U rekenen?
Wij wensen U gelukkig Kerstfeest en een Voorspoedig 1971.
De Directie.
Bedankt voor de leuke reacties die ik mocht ontvangen voor de rubriek Tien
Toen.
Marjan van Dongen.
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Planten uit keukenafval
Vrijwel dagelijks gooit u resten van groente weg, waaruit u - evenals uit de pitten
van vruchten - eigenlijk mooie planten zou kunnen kweken. Kroontjes van peentjes, rode bietjes en andere knollen b.v. kunnen uitgroeien tot prachtige planten.
Het obovenste kopje van ananas levert u op die manier een exotische kamerplant
op, die misschien nog eens gaat bloeien en vruchtdragen ook. Met een doodgewone ui is succes altijd verzekerd, als u tenminste geen bezwaar tegen de geur
hebt.
En u kunt nog zoveel meer experimenteren: verse bonen, linzen, erwten, aardappelen, bataten, een gemberwortel, een takje verse munt of rozemarijn en al wat
uw keuken verder oplevert. Het is alleen een kwestie van fantasie. U zult verbaas
staan over wat er op die manier in uw vensterbank gaat groeien en bloeien.
Voorbeelden
Worteltjes, bietjes en rapen. Uit het kroontje van een peen kunt u met weinig
moeite een plant met fijn verdeeld blad kweken. Snijd hiervoor het bovenste
gedeelte van een grote verse peen af en zet dit met het snijvlak in een schoteltje
water op een lichte plaats. Als het topje steeds helemaal in het water staat, zullen zich na korte tijd worteltjes vormen.
Een andere mogelijkheid is de volgende: U neemt een grote peen, die u gedeeltelijk uitholt en met water vult. Met behulp van een haak of een stukje touw hangt
u dit bakje ergens op. Spoedig zullen er bladeren langs de peen omhoog groeien.
Zo kunt u ook uit de kroontjes van rode bietjes en rapen (ongekookt natuurlijk)
planten kweken. Het blad van een biet heeft een prachtige helder groene kleur en
opvallende rode nerven.
Ananas
Ananasplanten dragen een rozet van lange, vlezige bladeren. Deze plant is gemakkelijk zelf te kweken uit een verse ananas, maar het lukt niet altijd.
Snijd het bovenste kapje van een ananas af (dus niet alleen het kroontje maar
ook wat van het vruchtevlees). Het vruchtvlees snijdt u weg tot op de harde vlezige kern. Dan legt u het kapje twee á drie dagen ergens te drogen.
Haal dan de onderste bladeren weg en plant de rest in een pot met een doorsnede
van ongeveer 12 cm., die u met vochtige, zandige aarde hebt gevuld. Een paar
stokjes kunnen de plant zonodig steunen. Zet de pot op een lichte warme plaats.
De temperatuur moet 's nachts minstens 180 zijn. Geef vooral niet te veel water,
maar besproei de bladeren wel geregeld. Als u geluk hebt, schiet de plant wortel
en u bent een prachtige kamerplant rijker. Geef regelmatig water en mest en verpot de plant, als hij groter wordt. Na enkele jaren kan uw plant vruchten dragen,
maar de kans daarop is binnenshuis niet erg groot.
Peter Weterings,
Centrale keuken.

Victor bedankt
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Vakantiespreiding 1981

Hierbij delen wij u mede dat de Minister van Sociale Zaken zich
accoord heeft verklaard met het door de Stichting van de Arbeid
uitgebrachte advies over de bedrijfsvakantiespreiding voor het
jaar 1981. De Stichting van de Arbeid adviseert het bedrijfsleven zich aan onderstaand schema aan te passen.
Het schoolvakantieschema voor 1981 ziet er als volgt uit:
in regio A:
Noord- en Zuid-Holland
van zaterdag 4 juli t/m zondag 16 augustus het Voortgezet Onderwijs (V.O.)
van zaterdag 27 juni t/m zondag 9 augustus het Kleuter- en
Basisonderwijs (K.B.O.)
in regio B:
Zeeland, Noord-Brabant en Limburg
van zaterdag 11 juli t/m zondag 23 augustus het V.O.
van zaterdag 11 juli t/m zondag 23 augustus het K.B 4 O.
in regio C:
Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel, Gelderland, Utrecht
en de Zuidelijke IJsselmeerpolders
van zaterdag 18 juli t/m zondag 30 augustus het V.O.
van zaterdag 25 juli t/m zondag 6 september het K.B.O.

Het is niet milieubewust
als je de man van een ander kust
Maar wel fijn
Het is niet eerlijk
maar wel heerlijk
het is best leuk
om een vrouw te zijn.

Arbeid verwarmt, luiheid verarmt
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Personalia

Personeel UIT DIENST per november 1980
Mevr. I. Lambrechts-Verbogen
Mevr. I. Anrooy-Koks
Mevr. A. Goorden-Huybrechts
Mevr. Bonarius-Schellekens
Mej. A. Bus
Mej. E. Klijn
Mevr. T. v.d. Broek-Maat
Mej. D. v.d. Bemd
Mej. T. van Gils
Mej. A. van Eijk
Mej. I. Dirven
Dhr. A. van de Bliek
Mevr. v.d. Bliek-Diepstraten
Mevr. F. Boerrigter-Leussink
Mevr. L. Prins-Mulder
Mevr. v.d. Hout-Luyks
Mevr. M. Vriens-v. Gorp
Mej. M. Prinse
Mej. S. Brooymans

medew. schoonmaak
ziekenverz. poli gynaecologie
sekr. orthopedie
arts ass. poli gynaecologie
verplkl. afd. 07
verplkl. afd. 01
verplkl. OK.
weekendhulp
medew. schoonmaak
weekendhulp verplkl.
medew. afspraakcentrum
medew. schoonmaak
voedings ass.
poolverplkl.
poolverplkl.
poolverplkl.
poolverplkl.
leerling verplkl.
hoofd verpl. afd. 05

Personeel IN DIENST per november 1980: ook per 16 oktober:
Dhr. C. Bakx
Mevr. D. Vos-Dagevos
Mevr. C. v. Bezouw-v. Ierse!
Mevr. T. v.d. Kolk-Janssen
Mej. A. Kloosterman
Mej. E. Martens
Dhr. H. Meyer
Mej. B. Rommens
Mevr. C. v. Wanrooy-Snijders
Mevr. M. Bastiaansen-Struys
Dhr. J. Abels

verplkl. afd. 07
poolverplkl.
medew. schoonmaak
poolverplkl.
verplkl. afd. 14
adm. medew. róntgen.
medew. schoonmaak
adm. medew. C.M.D.
dir. sekr.
medew. schoonmaak
I.I. radiodiagn. lab.

Ik lees Singel 33, u ook?
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Mej. C. v. Heugten
Mej. E. v. Hooydonk
Mej. J. Huysmans
Mej. H. Kuys
Mej. W. v. Meel
Dhr. R. de Mos
Mej. T. v. Suylekom

.. radiodiagn. lab.
.I. radiodiagn. lab.
.I. radiodiagn. lab.
.I. radiodiagn. lab.
.l. radiodiagn. lab.
.I. radiodiagn. lab.
.I. radiod. lab.

GEBOORTEN:
Mattijs; zoon van Paul en Marty Kin op 7 oktober 1980, secr. intern
Ilona; dochter van Ad en Janice Gillis op 26 oktober 1980. prikster
Desi-Maria; dochter van Euard en leke Kereh op 27 oktober 1980, lab. bl.

HUWELIJKEN:
22 oktober 1980: René de Klerk x Anne Buldeo-Rai; verplkl. afd.07
28 november 1980: Frans Rombouts x Marise v. Hooydonk, verplk. med. care
21 november 1980: Jos v. Steenhoven x Corrie v.d. Diepstraten, medew. cred.adm

Voor de ontvangen BLOEMETJES tijdens hun ziekte, huwelijk BEDANKEN:
Mej. A. Werps; OK ass.
Mej. I. de Vet; verplkl. afd. 12/15
Ed. en Angele Schalk; leerling verplkl. afd. 21
Gerard en Clemy Kleemans-Cooymans; leerling verplkl. afd. 07
Marleen Temmermans; arts. ass.

Gehoord van de telefoniste:
Mevr. Kunt U mij doorverbinden met de afdeling
gyn. gyne. gynne. gynae. gym.,
Telefoniste: welke afd. bedoeld U.
Nou die afdeling van onderen.

Als arbeiders wat willen ondernemen
moeten ondernemers wat meer gaan arbeiden
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Ontwikkelingswerk

Binnen zeer korte tijd n.l. in de maand december, gaan twee van onze verpleegkundigen naar Pakistan om te werken.
Dit zijn Caroline van Gilse en Marga Taks, allebei werkzaam op afd. 05.
Ze gaan daar werken in een Kindertehuis, waar niet veel komfort is. De meeste
kinderen zijn geestelijk en- of lichaamlijk gehandicapt.
Wij wensen Marga en Caroline veel succes daar in Pakistan, en hopen dan ook vrij
snel een brief te ontvangen vanuit Pakistan over hun werk en belevenissen.
STERKTE MARGA EN CAROLINE
Afd. 05

Gebed van een verplegende

(langzaam lezen)

Soms voel ik me naar, voel ik me rot....
maar ga toch door het leven als een zot.
Soms voel ik me alleen en depressief....
maar doe toch alsof...'Blij en lief?.
Soms zou ik alles in de steek kunnen laten....
maar toch blijf ik 'lachen' en praten.
Soms betwijfel ik het nut en de zin van het leven....
maar toch blijf ik me aan een ander geven....
Soms wil ik óók eens huilen, maar dan lukt het niet....
maar de ander merkt ook niets van mijn verdriet.
Soms verlang ik naar de dood....
maar tegenover de ander houd ik me groot.
Soms kan ik het bijna niet houden van sjacherijn....
maar kan toch tegenover de ander 'niet rottig zijn'!

Ik kan nie met mun handen uit de voeten
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Waarom doe ik toch zo stom?
Waarom gedraag ik me zó krom?
Waarom krop ik toch alles zo op?
Waarom maak ik van mijn leven soms een flop?
Waarom lach ik niet als IK dat wil?
Waarom houd ik me niet zo nodig stil?
Waarom zeg ik niet 'Ik heb verdriet....'
Waarom zeg ik niet eerlijk hoe ik het leven zie?
Waarom kom IK niet eens met vragen?
Waarom praat IK niet over mijn donkere dagen?
Omdat het vreemd is als ik klaag....
omdat het ongekend is, als ik me depressief gedraag....
omdat ik me in 'goeddoen' moet beijveren._
omdat ik mezelf weg moet cijferen....
omdat ik omga met hulpbehoevende mensen....
omdat zij mijn hartelijkheid wensen....
omdat je moeilijk eerlijk kan zijn in dit leven....
omdat je moet geven....geven....geven....
omdat men lacht als je even klaagt....
omdat men het in feite van mij NIET VERDRAAGT.
Heer, geef mij de kracht, weest á toch goed....
en laat mij werken zoals het moet....
laat mij lachen-huilen-praten, maar dan van harte
dán kan ik ook openstaan voor een ander zijn smarten....
dán zal ik pas gelukkig leven....
en mij van harte en spontaan kunnen geven....
Géén gehuichel maar eerlijk van man tot man....
bijv. zeggen dat je vandaag moeilijk lachen kan....
Dán weet men wat men van mij mag verwachten....
en hoef ik niet alsmaar mijn gevoelens te verkrachten....
Ik ben het zat nog langer te lachen en te zingen....
terwijl ik van alles moet verdringen....
ik wil spontaan en vrijer door het leven....
dán pas kan ik me als verpleegkundige voor 100 0/o geven....
Waarom zouden we ons niet gezamenlijk hierover bezinnen....
Ben je het ook zat telkens een uitvlucht te verzinnen???
W. van Putten, Ottersum (L)
(gepubliceerd in TVZ, 27e jg. nr. 1, 2 januari 1974)

De waarheid is niet altijd aangenaam,
aangename woorden zijn niet altijd waarheid
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Poësie
Dont you know that god alone
Created you for me to love
He choose you out of all the rest
Because he knew id love you best
And he gave me a heart thats true
But now its gone from me to you
Take good care of it for i have none
And you have two instead of one
If deaths hands should close my eyes
And angels bear me to the skys
Iii wait through out the years
For you to wipe my tears
Should i wake on judgement day
To find you gone the other way
Id give the angels back their wings
Their golden harps and other things
Just to show you what i would do
Id even go to hell for you
And if ever you should leave my side
Only god will see the teers i hide.
Lijn.
De redaktie ontving dit gedichtje van één van de SIZ medewerkers, wat in deze
harde tijd toch wel opvalt.
Lijn van Nijnatten-Bisshop
comp.-afd.

Terugblik F.C. Ignatius 1980
Nu het einde van het jaar weer in zich komt, is het de gewoonte, dat we even
terugblikken op het afgelopen jaar.
De nivellering, die zich in 1979 had ingezet bij de FC. Ignatius, heeft zich dit jaar
ook weer voortgezet. De belangrijkste oorzaak is wel, dat er veel spelers zijn vertrokken en de aanvulling dit jaar erg matig is geweest.
Dit jaar vond door een goede onderlinge samenwerking tussen de gezondheidsinstellingen voor het eerst een zomeravond-voetbalkompetitie plaats.
FC Ignatius heeft hier een goede prestatie geleverd, door op slechts 1 punt achter
de Klokkenberg als 2de te eindigen.
Ook hebben we weer enkele toernooien gespeeld; in Leiden, waar we te gast
waren bij Endegeest, haalden we een fraaie 3de plaats.

't is wit en 't
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Het toernooi in Dordrecht was ronduit slecht; we konden daar alleen maar de ee
redden, door niet als allerlaatste, maar als 5de te eindigen.
Op het toernooi in Tilburg bij het Elisabeth Ziekenhuis hadden we flink pech,
omdat 's middags enkele spelers vroegtijdig weg moesten. Want 's morgens hadden we een plaats behaald in de poule, maar doordat we 's middags maar met 9
man meer waren, werden we in de kruis finale slechts 4de.
Op het zaalvoetbaltoernooi van het Elisabeth Verpleeghuis wisten we een fraaie
3de plaats te halen.
Op het SIZ-toernooi moesten we uiteindelijk in een stromende regen genoegen
nemen met een 6de plaats.
Dan werden er dit jaar weer vele vriendschappelijke wedstrijden gespeeld, waarvan er natuurlijk weer gewonnen en verloren werden.
Al met al hebben we dit jaar weer vele gezellige voetbaluurtjes met elkaar gehad.
Daarom jongens, bedankt voor jullie inzet dit jaar!

W. Hartmans,
Voorzitter FC IgnatiuE

Wij wensen al onze lezers een zalig kerstfeest
en een gelukkig nieuwjaar
Nous vous désirons "J oyeux noëll
et bonne Année".
We wish you a Mary Christmas
and a happy new-year
Wir Wnschen Ihnen friihliche Weihnachten
und viel Glck zum neuen Jahre
Nos ta desea bosonan un bon pascu
i un bon Anja Nobo
De redaktie

Men bouwt een huis met mensenhanden,
een tehuis met mensenharten.
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Terugblik op de bingo

Het was weer zover, de tweede bingo stond voor de deur.
Ik had nog nooit zoiets gedaan, en werd toen aangespoord om toch eens een
keertje mee te komen doen.
Vrijdagavond 17 okt.
j.l. gingen wij dan al
op tijd naar de
lounge. Er was toen
nog niet zoveel publiek, maar tegen
acht uur stroomden de spelers binnen, jong en oud!
Iedereen zocht een
plaatsje en daar begon om acht uur
de BINGO, met
eerst een voorwoordje van Willem
Hartmans.
Het spel werd goed
uitgelegd, want er
waren natuurlijk
meer mensen zoals
ik. (nog nooit gedaan).
Er begonnen op een bord lichtjes te branden, en je moest maar kruisen en roepen
als je bingo had. Een volle kaart was de hoofdprijs voor de eerste ronde, en die
had ikzelf, het was ongelooflijk en zo kwamen er nog zes ronde's, met in de pauze nog verkoping van lootjes. De keuken had ook weer goed gezorgd, want tijden:
de pauze kwamen
de slaatjes en bitterballen waar goede afname van was.
Het spel begon
weer en voor de
laatste ronde was
de verloting.
Er stonden me
daar een prijzen op
het podium, ongelooflijk, zoveel.
We hadden die
avond geluk, want
ook daar hadden
we er een paar van
en toen de laatste
ronde het was muisstil in de zaal.
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Want dat was de
Super Hoofdprijs
n.l. een lang weekend in een huisje
van Sporthuiscentrum, geheel verzorgd.
Iedereen zat te
kruisen en er werd
geen woord gezegd.
En eindelijk hoor
daar viel de hoofdprijs.
Na de bingo gingen
er veel naar huis,
maar toch bleven
er nog verschillende napraten en een
pintje drinken.
Het is mij alleen heel
erg opgevallen, dat
er van de ongeveer
200 mensen, nog geen 10 verpleegkundigen waren, daar alles zo goed opgezet is
en keurig verzorgd wordt door D.I.O.
Ik hoop de volgende keer met de
bingo meer mensen
te ontmoeten van
het verplegend personeel.
Hierbij wil het laten voor deze keer.
Bedankt D.I.O.
Bingo bezoekster.

Iedereen is er op uit een vriend te vinden,
haast niemand zorgt ervoor er een te zijn
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D.I.O.
PROGRAMMA
VOOR DE MAAND DECEMBER

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 D 10.

FOTOCLUB

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

VOLLEYBAL

Iedere donderdagavond om 19.30
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
19.30 uur tot 22.30 uur.

Tot dan
0.Q III?
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Horen en zien

Vrijdagavond 31-10-1980 was het dan zover.
De film van de zeskamp zou gedraaid worden. Zo'n 75 personen waren in de
lounge aanwezig, om de film te bekijken, waaronder ook de Hr. Melcherts.
Iedereen genoot weer heel erg, alleen vond men in het algemeen dat het te lang
duurde.
Daar de Zeskamp
toch wel bestond uit
het merendeel verpl.
kundigen, waren deze weer gering aanwezig.
Na afloop bleven er
natuurlijk weer verschillende om nog
een glaasje te drinken, dat was dan
ook gezellig.

Groetjes,
A. Stroop.

Toen ik jonger was, onthield ik alles,
of het gebeurd was of niet.
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Van 6 t/m 10 okt. volgde de Ondernemingsraad een scholings en
vormingscursus bij het A.C. de Bruijn Instituut te Oisterwijk.
Staat normaal gesproken het programma voor een groot gedeelte
, Uit vergader en discussie techniek, dit maal was de O.R. van
mening dat gepoogd moest worden tijdens deze cursus een oplossing te vinden voor de problemen waar de O.R. mee kampte.
Diegenen die de publikaties van de O.R. in de Singel hebben gevolgd kunnen weten met wat voor problemen men te doen had.
Dat de O.R. er in is geslaagd een oplossing te vinden hiervoor
mag worden toegeschreven aan de grote inzet van ieder O.R. lid
afzonderlijk, en de wijze waarop cursusleider Jan de Jonge hierop inspeelde. Op de laatste dag van de cursus kwam men tot een
aantal afspraken met elkaar waarvan de belangrijkste waren:
- Na 1 november geen besluiten meer nemen (ondanks) de mogelijkheid die de Wet op de Ondernemingsraden ons daartoe biedt,
dit totdat de nieuwe O.R. is geïnstalleerd.
- Zo spoedig mogelijk vervroegde Algemene verkiezingen uitschrijven.
- Het schrijven van een brief aan de Directie met daarin een
aantal voorstellen.
Voor deze afspraken geldt als motivatie dat de O.R. het op dit
moment onverantwoord acht op deze wijze te blijven functioneren,
;gezien het gering aantal zitting hebbende O.R. leden.
Uit de brief van 16 okt, gericht aan de Directie volgt hier een
belangrijk gedeelte:
Geachte heer Mallens,
Naar aanleding van de problematiek aangaande het functioneren van de Ondernemingsraad binnen het S.I.Z. en de vraag
Wat geeft u meer een hekel aan uzelf, dan het gevoel, dat u de pruim hebt
misgelopen, doordat u het lef niet had om aan de boom te schudden.
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om te komen tot een "praatpapier" gedaan in de Overlegvergadering d.d. 28-8-80, hebben we getracht hieraan tijdens
onze O.R. cursus vorm aan te geven.
Het standpunt van de Bedrijfscommissie inzake kosten Ondernemingsraden hebben wij in het zoeken naar oplossingen hierin meegenomen.
De problemen aangedragen door de nu zitting hebbende O.R.
leden kunnen als volgt worden samengevat:
De Ondernemingsraad van de S.I.Z. vindt dat hij niet voldoende ruimte krijgt om redelijker wijze te functioneren.
Er zijn hiervoor een aantal oorzaken aan te wijzen.
:Ign van de belangrijkste kan zeker het tijdsprobleem worden
genoemd.
De naar onze mening noodzakelijkheid om naar behoren te
functioneren is al in eerste instantie verwoord in ons concept reglement waarin wij vragen om naast het aantal vergaderingen ook nog 100 uur beschikbaar te krijgen voor het
O.R. werk. Dat wij in deze niet alleen staan mag blijken
uit de brief van de Bedrijfscomm. d.d. 30-9-80 blz. 2 waarin wordt aangegeven dat bij een normaal functionerende O.R.
er tenminste sprake is van een verzuimtijd van 10% per O.R.
lid per jaar.
Een voorstel van de Ondernemingsraad is dan ook om één halve dag (donderdag) per week vast te gaan besteden aan O.R.
werk.
Deze halve dag globaal ingevuld betekent dat overleg - O.R.
Commissie-vergaderingen - Contact met de Achterban - Onderling overleg juist door deze mogelijkheid beter gepland
kunnen gaan worden.
Om op uw opmerking te komen om eens te bezien of vergaderen
in de avonduren een oplossing zou betekenen, zijn wij eensgezind in onze mening dat het alleen maar kan gaan om extra
vergaderingen voor zover deze niet in een nog op te stellen
schema zijn in te passen.
Afspraken dienen gemaakt te worden over de vergoeding die
dan geldt t.w. compensatie in vrije tijd of een regeling
voor het uitbetalen van overuren.
,

Inmiddels is deze brief behandelt in de Overlegvergadering van
23 okt. j.l. en de DIRA-vergadering* van 12 nov. waarbij de
Voorzitter en de Secretaris van de O.R. aanwezig waren.

Een mens zonder geduld is als een lamp zonder olie.
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Wij kunnen u inmiddels melden dat alle hoofden van dienst die
op deze vergadering aanwezig waren een positief advies hebben
uitgebracht, het woord is nu aan de Directie.
* DIRA = Directie + Hoofden van Dienst
Christ Termohlen
O.R. secretaris

Interesse in OR werk?
Let op, binnenkort Algemene Verkiezingen!!!!
Informatie toestel 2151 of 2343.

Cursus basiskennis computer

De eerste groep cursisten heeft de cursus basiskennis van de computer afgesloten.
Op vrijdag 7 november werden de resultaten van de cursus bekend gemaakt, en
de behaalde certificaten door de cursusleiding in het bijzijn van Drs. A. Mallens
uitgereikt.
De algemene indruk over de cursus was dat deze zeer zeker aan een behoefte
voldoet, en een goed inzicht geeft over de technische verwerking van de computer, evenals het werken hiermee.
Tevens worden de cursisten uitgenodigd mee te denken met de automatisering.
Enige krietiek werd tijdens de evaluatie geuit op de didactische methode die
tijdens de cursus wordt gebruikt, als zijnde vrij simpel.
Resumerend kan worden gezegd dat de cursus goed voldoet en dat een vervolg
voor een aantal deelnemers zeer gewenst wordt.
Alles bijeen van harte aanbevolen voor iedereen die met de computer werkt, of
gaat werken in de toekomst.
P. Beenakkers. (Adm)

Een goede buur is iemand, die je over het tuinhek toelacht,
maar er niet overheen klimt.
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GAT- -STDP-

IGNASHOW-

VOL VERWACHTING KLOPT ONS HART
Met gezette schoen opgevuld met een winterpeen of wat hooi voor het paard
wacht half Nederland af wat er komt. Vier kaatsenballen in een net of een letter
van banket.
Op vijf december is de spanning weg en doen we ons te goed aan een letter of
kaatsen we bal.
Een enkeling verdwijnt in de zak of wordt bewerkt met de roe, maar die moet
dat aan zichzelf wijten. Immers we leven in een rechtsstaat en de rechter is de
Goedheiligman zelf.
Maar na pakjesavond klopt ons hart nog even vrolijk voort met meer of minder
verwachting: wat zal de toekomst ons bieden!
Daarom stel ik een aanzienlijk deel van mijn showrubriek ter beschikking aan de
stichting "In vino veritas". Deze stichting houdt zich bezig met het voorspellen
van een vrolijk gevarieerde toekomst; tot U schrijft Magister Pilatus Lazarus.
DE HOROSCOOP VOOR 1981
RAM (21 maart t/m 20 april)
In uw werksfeer staat U te schitteren als een ster, kijk vooral de eerste 6 maanden van '81 goed uit dat U niet valt. U kunt hogerop komen, maar U zult er voor
moeten klimmen.
Wat meer privé: Uw liefde voor planten zal U voor een dilemma plaatsen. U zult
moeten kiezen tussen uw huwelijksgeluk en die vervelende cactus. Laat U niet in
de war brengen door de gebruiksaanwijzingen op de potjes kunstmest.
Tijdens een ontmoeting krijgt U iemand in het vizier.
Uw gezondheid zal als van oudsher zijn, wijzigingen voorbehouden.
Een bekende ram was b.v.: Louis Armstrong - Kroestjev - Emile Zola.

Een lui en lekker leven han ook rimpels krijgen.
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STIER (21 april t/m 21 mei)
1981 biedt aan de stier prachtige weiden vol koeien. U leeft in een vruchtbaar
jaar wat betreft uw werk. Er zijn voordelen te behalen, nadelen erbij te krijgen,
ruzies met uw direkte chefs zijn niet uitgesloten, maar bevorderen tenminste een
goed gesprek met uw werderhelft.
Op liefdes/huwelijksgebied dus rozegeur en maneschijn. Hoedt U voor slechte
adem en zaklantaarns.
De zevende en de achtste maand zal een reis uw gezondheid ten goede komen.
Een bekende stier was b.v.: Freud - Shakespeare - Bing Crosby.
TWEELINGEN (22 mei t/m 21 juni)
In het eerste halfjaar van '81 zal een enkeling onder de tweelingen zijn werk gewaardeerd zien met promotie. In de tweede helft van het jaar staan de planetenbijzonder gunstig en zal er veel werk verzet en uitgesteld worden door de tweelingen.
Let in uw privéleven niet teveel op de buren; ze weten niet beter!
Kijk uit voor zwarte krullen en breng rode rozen mee.
Mannelijke tweelingen: vergeet geen zonnebrandolie als U op vakantie gaat in
Zuid-Frankrijk.
Een bekende tweeling was b.v.: J.F.Kennedy - Marilyn Monroe - Bob Dylan.
KREEFT (22 juni t/m 22 juli)
Het zou wel eens het jaar van de scharen kunnen worden, zei een bekende astroloog vorig jaar. De sterren hebben anders beschikt.
Komend jaar liggen de sterren heel wat anders: hard werken, moelijke periodes,
maar een grandioze mogelijkheid voor de echte kreeft om in z'n werk, sociaal en
politiek kleur te krijgen! ("Rood worden kreeften pas na het koken", citaat Kok).
Privé kan er ook dit jaar wel eens een pannetje aanbranden.
Vrouwelijke kreeften: U hoeft uw kinderen niet met een kluitje in het riet te
sturen, maar nodig uw man op tijd uit.
Kijk uit, 'n kreeft is gevoelig voor smulpapen. De zomermaanden brengen zon en
vrolijkheid: geniet ervan. En die brillende persoonlijkheid, huuh, toch maar goed
overdenken!
Een bekende kreeft was b.v.: Dali - Rembrandt - Gina Lollobrigida.
LEEUW (23 juli t/m 23 augustus)
Het zal mogelijk dit jaar wat moeilijk zijn om 100% met je werk bezig te zijn,
vooral de eerste weken van maart zullen problemen opleveren. Je zult gedreven
worden door een ontembare drang om orde op zaken te stellen. Maar de sterren
staan dan in 'n vreemde en voor de leeuw ongebruikelijke stand. Leo (de Leeuw/
in) zal komend jaar iets zeer groots kunnen verwezenlijken. We (astrologen international "In vino veritas") zijn zéér benieuwd. Echt hoor! Het kan Johnny/
Joan Lion!
Wat de gezondheid betreft blijven de sterren flikkeren, dus trimmen, trainen,
fietsen, wandelen, actief zijn.

Maak geen tragedie van alle kleinigheden,
men schiet toch ook geen mus met een kanon neer.
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Mars staat in een prima huis, dus wat let je: voorwaarts!
Een bekende leeuw was b.v.: Napoleon - Picasso - Hitchcock.
MAAGD (24 augustus t/m 23 september)
Alle andere dierentekens spotten met uw overtijd zijn. Maar wat werk betreft
zal U ze weinig kansen geven. Een energiek en veelbelovend jaar ligt voor U.
Altijd als eerste klaar met de arbeid is voor de Maagd kinderwerk. Uw chef zal
content zijn. Een kans tot verdere ontplooiing ligt binnen handbereik. In november zullen er wat moeilijkheden zijn met Pluto.
Maar de liefde die U voor uw vriend/in heeft, zal daardoor alleen maar aangewakkerd worden.
Tennis en dammen zijn de sporten om het hoofd koel te houden.
Ga niet in op die Oosterse snoeshaan die U wilt meenemen naar bewierookte
sauna's of duistere dooprituelen. 'n Goed jaar voor de maagd, maar daar moet U
zelf iets aan doen.
Een bekende maagd was b.v.: Tolstoj - Greta Garbo - Peter Sellers.
Deel 2 volgt in de Singel van 1 januari.

KRAAMAFDELING OP 11-11

Op elf nov., de elfde van de elfde
heeft afdeling 14 de landelijke
pers gehaald.
Ze hadden hun beste beentje
voorgezet.
Tien moeders ook, met als resultaat elf nieuwe wereldburgers!
Prins Diederick I deed het ook
niet gek!
Met als resultaat: elf kindertjes
kregen 'n mini kieltje, f 11,11 op
hun spaarbankboekje en een foto
van Prins karnaval.

Ik lees het sociaal jaarverslag, U ook?
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Ook ikzelf haalde die dag de landelijke pers:

HANSNEL OP DE VOORPAGINA.
WAAR
WAS U VANMORGEN?
Bel Guus of Christ in Ridderkerk; zij vertellen u graag meer
over effektief reklame maken. Draai of druk.

HANSN
REKLA
BINNENGEKOMEN SHOWNIEUWS:

en verder begrijp ik er niks van.
Zr. Th. d. L.: (brief ingekort)
Potverdorie, wat wil die Pratema nu eigenlijk?
Wat is dat NIKS nou?
H.S.:

Sorry zuster, ik begrijp er ook niks van, overigens blijkt dhr. Pratema naar Zuid-Afrika te zijn vertrokken.
Sorry!

Beste Hans Snel,
Vaak gelezen die rubriek, leuk hoor!
Zelf wil ik ook graag een duit in het zakje doen. Daarom bijgesloten wat tips
voor goeie voornemens. Wil je die in de Singel zetten?
Stoppen met tenen pulken.
Stoppen met nagelbijten.
Stoppen met vloeken.
Stoppen met schelden.
Opnieuw stoppen met roken.
Opnieuw stoppen met teveel autorijden.
Opnieuw stoppen met te weinig wandelen.
Niet meer: mensen katten.
Niet meer: je meer voelen.
Niet meer: sloffen.
Niet meer: bekkentrekken.
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Minder: t.v. kijken.
Minder: thuis over je werk praten.
Minder: laat naar bed gaan.
Nooit meer: op feestjes over politiek of godsdienst praten.
Nooit meer: automerken beoordelen.
Nooit meer: slecht luisteren.
JAN JORIS

IGNA-SHOWTIME zit dringend verlegen om actuele roddel, ingezonden nonsens, kritiek enz.
Hopelijk kunnen we in de volgende Singel al die kordate, gevatte reakties van U
publiceren.

Van de Ko(o)k

Deze maand twee winterse gerechten voor de koude avonden en een
feestelijk recept voor Kerstmis.
ERWTENSOEP
Benodigdheden:
- 400 gr. spliterwten
- halve selderijknol
- 500 gr. prei
- 1 bosje selderijgroen
- 2 aardappels

-

1 Gelderse rookworst
peterselie
zout
peper

Bereiding:
De spliterwten wassen en opzetten in 4 liter koud water. Aan de
kook brengen. Haal met een schuimspaan het witte schuim eraf.
Leg het stuk spek erin en laat dit alles in 1 á 2 uur zachtjes gaar koken.
Voeg dan de gewassen en in stukjes gesneden prei, selderijknol
en selderijgroen erbij plus de Gelderse rookworst.
Rasp twee aardappelen in de soep en laat alles nog ongeveer
20 minuten koken tot het gaar en smeuïg is.
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Snij de worst in plakjes en voeg deze weer bij de soep. Peper
zout en fijngeknipte peterselie naar smaak toevoegen.

LASAGNE ALLA BOLOGNESE
Benodigheden:
- 250 gram groene lasagne
- 1/8 lt. bouillon van
- 4 lt.licht gezouten kokend water
vlees
- scheutje olijfolie
- 1 teentje knoflook
- liter béchamelsaus
- zout, zwarte peper
- 250 gr. mager rundvlees
- 1 ui
- 60 gr. mager gerookt spek
- mespunt basilicum
- wat bloem
- laurierblaadje
- 40 gram boter
- 2 eetl. tomatenpuree
- 1/8 lt. droge witte wijn
- ongeklopte slagroom
Bereiding:
Lasagne: groene deegbladeren van ongeveer 8 bij 10 cm. U laat
ze koken in een grote pan met ongeveer 4 liter lichtgezouten
water. Zodra ze 'al dente' zijn, haalt U ze met een schuimspaan
uit het kokende water. Intussen hebt U de béchamelsaus klaar
staan. Nu gaat U de bolognesesaus maken. U hakt het vlees zeer
fijn en snijdt de spek in zeer kleine stukjes. U fruit de fijngehakte ui in boter met het geperste teentje knoflook goudgeel,
U voegt het spek en het vlees erbij en bakt dat onder voortdurend roeren mooi bruin. Stuif er een beetje bloem over en roer
er de bouillon en de wijn (beide wat voorverwarmd) door, tot
u een mooi geboden geheel hebt verkregen. Voeg daar zwarte peper, zout naar smaak, laurierblad, basilicum en tomatenpuree
aan toe.
Minstens twee uur laten sudderen.
Beboter een langwerpige vuurvaste schaal. Leg op de bodem een
plak lasagne, schep daarop een laagje van de bolognesesaus,
daarop een dun laagje ongeklopte slagroom. Dan weer Lasagne,
bolognesesaus en slagroom, tot alles gebruikt is.
Zorg dat de bovenste laag uit bolognesesaus bestaat. Giet daarover de béchamelsuas. Zet de schaal dan op de middelste richel
van de voorverwarmde oven en bak het gerecht 20 min. bij een
temperatuur van 200°C.
Tip: De groene lasagnebladeren zijn in delicatessenzaken te
koop. Ze zijn heel bros. Daarom moet u ze heel voorzichtig met
een schuimspaan uit het kokende water halen. Dan legt u ze op
een schone doek, zodat ze elkaar niet aanraken. Ze plakken
makkelijk aan elkaar vast.
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GEBRADEN HAZERUG MET PREISSELBEEREN
Benodigdheden: (voor twee á drie personen)
- enkele lepels olie
- 1 hazerug
- enkele lepels rode wijn
- 100 gram vet spek, in
- 3 dl. bouillon
dunne reepjes gesneden
- 30 gram bloem
- wortel
- 2 lepels rode bessengelei
- ui
- 100 gram boter
- tijm
- 1 pak preisselbeeren
- laurier
- zout, peperkorrels
Bereiding:
Lardeer de haas met een lardeernaald, waarin u dunne reepjes
spek steekt. Lardeer op regelmatige afstanden. Leg de rug in
een kom strooi er met royale hand plakjes wortel, ringen ui,
wat tijm, gebroken laurier, grof gekneusde peperkorrels en wat
zout over en giet de wijn en de olie erop. Laat dit zo 6 uur
marineren.
Neem dan de groente en de kruiden eruit, laat ze even uitlekken, fruit ze dan zacht aan in wat boter, giet de bouillon erbij
en laat dit mengsel op een spaarbrander ongeveer 3 kwartier zeer
zachtjes sudderen.
!Intussen kunt u de hazerug braden. Houdt u van een mooie rosé
hazerug reken dan 15 á 20 min. braadtijd. Hebt u het vlees
liever gaarder dan uiteraard langer. Laat de boter goed heet
worden, leg het vlees erin, schroei het snel aan beide kanten
dicht, draai het vuur wat lager en laat de rug mooi donkerbruin
braden, onder af en toe keren (nooit prikken) en vaak bedruipen.
Neem de rug uit de pan en houdt hem warm.
Fruit de bloem in de achtergebleven braadboter, zeef de bouillon met de groente, giet dit bij de bruingefruite bloem, laat
het tot een saus binden en voeg er de bessengelei bij.
Geef deze saus bij de rug en verder als garnering de preisselbeeren, die u zachtjes verwarmd hebt.

November 1980: Sociaal jaarverslag 1979
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De flatraad

Na 3 jaar lid en kontaktpersoon te zijn geweest van de flatraad, nam Marjan van
Dongen op 8 september 1980 afscheid.
We hebben deze periode afgesloten met een etentje, waarop ook enkele mentrices aanwezig waren.
Marjan bedankt iedereen voor de prettige samenwerking en wenst de flatraad
veel succes voor de toekomst.
De flatraad bestaat momenteel uit 11 leden en iedereen heeft een bepaalde taak.
We zijn vertegenwoordigd op de vergaderingen van de kommissie inwoning en
hebben regelmatig kontakt met de heer Striiter (hoofd civiele dienst).
Er is pas een enquête gehouden onder de bewoners. Aan de hand van de uitslag
kunnen we meehelpen aan het verbeteren van de leef- en woonsituatie in de flat.
Kortom, we proberen zo ver als mogelijk de belangen van de bewoners te behartigen.
Langs deze weg willen we Marjan nogmaals bedanken voor haar inzet en enthousiasme gedurende de afgelopen periode van 3 jaar.
De Flatraad.
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Wil de echte
dokter
opstaan?
Wat beweegt een dokter?
Daar bestaan twee populaire opvattingen over, een romantische en een cynische.
Heel wat mensen denken
dat dokters pure idealisten
zijn; allemaal dr. Schweitzertjes, helden van het witte
front, onvermoeibare strijders voor het welzijn der
mensheid. Kilometers film
en ontelbare kasteelromannetjes zijn aan dit soort supermensen gewijd. Daar tegenover staat de cynische
mening dat dokters alleen
maar op geld uit zijn. Alleen
de gedachte aan een bankrekening van 5 nullen, een
villa met zwembad en een
zeewaardig zeiljacht zou
hem op de been houden. Dr.
Schweitzer of dr. Kassa? Wil
de echte dokter opstaan.
Hierover is de secretaris van
de Koninklijke Maatschappij ter Bevordering van de
Geneeskunst, mr. Diepersloot, in het jaarverslag van
die vereniging aan het filosoferen geslagen. Na zijn
nood geklaagd te hebben
over Vader Albedil, de overheid, schrijft hij de noodzaak om in de honoraria van
artsen in te grijpen best wel
in te kunnen zien. Maar „dat
daarvoor de nivellering de
grondgedachte zou moeten

zijn lijkt een ernstige denkfout". En dan komt het:
Door de eeuwen heen is het
de prikkel van meeropbrengst - en of dat nu in de
vorm van geld, goederen, of
anderszins gebeurt doet niet
ter zake - geweest die mensen er toe gebracht heeft
zich ergens voor in te zetten". Alsjeblieft. Dat klinkt
wel wat anders dan „het belang van de zieken" waar
Hippocrates over rept. Int
feite zegt hij: geen poen,
geen inzet. Dr. Kassa dus. In
een ingezonden brief in Medisch Contact deden 2 gynaecologen er nog een
schepje bovenop. Artsen
worden naar prestatie- betaald is hun mening, dit in
tegenstelling tot mensen die
in loondienst werken.
„ Waartoe dat (laatste) leidt
weet een ieder die met dezulken in aanraking komen", schrijven Bout en
Dijkstra. „Dezulken"! Dat
kunnen dan al hun medewerkers in loondienst, verpleegkundigen, operatieassistenten en overig personeel, in hun zak steken. Deze
brief was niet zomaar een

ingezonden brief, het kreeg
van het hoofdbestuur van
de artsenvereniging nog een
instemmend naschrift mee.
Niet iedereen was even gelukkig met deze uitlatingen. Een verpleegkundige
sprong per kerende post uit
zijn vel: „realiseren beide
heren zich wel waar ze over
praten" en „een aanval op
de arbeidsprestatie van al
die overige werkers komt op
mij bijzonder onaangenaam over, mede omdat ik
ervan overtuigd ben dat het
merendeel van deze werkers
in de gezondheidszorg bestaat uit hard werkende
mensen. Tien Amsterdamse
artsen lieten zich ook niet
onbetuigd, ze menen dat
veel artsen andere motieven
dan geld hebben om hun
beroep uit te oefenen. Op de
komende jaarvergadering
zal er ongetwijfeld een hartig woordje over gesproken
worden. Gelukkig maar. Dr.
Schweitzer hoeft voor mij
niet, maar het tegendeel
lijkt me ook wat al te gek.
Toch komt deze discussie
niet uit de lucht vallen. Het
is een uiting van een steeds
hardere opstelling van de
artsenwereld tegen een
steeds meer ingrijpende en
regulerende overheid. De
artsen hebben daarbij de
pech, dat ze met een lastige
kwaal de bezuinigingsdrift
van de 80er jaren moeten
trotseren: het syndroom
van de sterke schouder.

Voor U gelezen in "De Stem" van 27 oktober 1980.
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D 10 volleybal
Bij D 10 afdeling volleybal heeft de bal na enkele maanden rust weer het luchtruim gekozen.
Op woensdag 3 september, 1 dag voor de aanvang van de eerste trainingsavond,
werden we in een vriendschappelijk duel tegen het Diaconessenhuis op de proef
genomen. Deze spannende en sportieve partij werd duidelijk met 4 tegen 1 gewonnen door onze vrienden van het Diaconessenhuis.
Op zondag 14 september werd een verdienstelijke 4e en 5e plaats bereikt op het
O.R.V. Recreatieve Volleybal Tourrooi.
Maandag 22 september werd weer een vriendschappelijke partij gespeeld tegen de
vereniging De Grauwe Polder uit Etten-Leur. Deze mensen die in een zeer goede
en ruime zaal hun partij mochten spelen werden wel even door DIO overwonnen
met de eindstand 3 tegen 1.
Zaterdag 23 oktober zouden we naar Papendrecht gaan voor een Tournooi maar
er moesten minimaal 2 dames in een team spelen. (600 verpleegsters of medewerkers????)
Donderdag 30 oktober speelde het St.Joseph-Ziekenhuis een vriendschappelijke
partij tegen DIO 2.
Nog te spelen wedstrijden, voor de eerste helft van de kompetitie 1980-1981 zijn:
Voor de tweede klasse
Donderdag 27-11 21.00 uur Webstars
- DIO 1

't Web Teteringen

Door het tijdig inleveren van deze copie is het niet mogelijk de uitslagen door te
geven van de maand november.
Uitslagen:
Dinsdag 7 oktober de eerste wedstrijd werd namelijk verloren met de setstanden:
15-8, 15-7 en 15-5 in het voordeel van C.K.E. 1.
Donderdag 16 oktober ging het jammer genoeg ook niet, De Zandberg nam ook
de volle winst mee naar huis: 9-15, 9-15 en 11-15.
DIO 2 redde voor die avond nog de eer in hun laatste set ook hier ging Fier 2
met de setstanden van 5-15, 11-15 en 16-14 met de overwinning naar huis.
Maandag 20 oktober Brandweer 4 - DIO 1 werd de wedstrijd van hoe is dat nou
mogelijk door de eerste set sterk met 2-15 te winnen ging deze wedstrijd toch
naar de brandweer met de volgende uitslagen: 2-15, 15-7 en 15-13.
Donderdag 23 oktober kwam het uit de hoogste klasse gedegradeerde E.V.D.D.
op bezoek bij DIO 1 deze partij zou een zware opgave gaan worden door een
5-15 uitslag in de eerste set gebeurde wat niemand durfde te dromen in de tweede set lukte het DIO 1 om van een 13-7 achterstand terug te komen en toch weer
de eer te redden. De einduitslag werd 5-15, 14-16 en 5-15.
Dinsdag 4 nov. 23.00 uur. Na afloop van de wedstrijd tegen Brilcenter uit Teteringen kreeg ik een kaartje met het volgende opschrift, JAMMER; Verloren maar
het was een gezellig spelletje volleybal en we willen dat jullie onze naam zo maar
niet vergeten. Ook in jullie team zitten schoonheidsfoutjes en om daar achter te
komen nodigen wij jullie uit voor een ogentest. Deze test zou wel eens nodig
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kunnen zijn doordat men de speellijn altijd niet kan bepalen met het afmaken
van een aanval plus de gaten die de tegenpartij je geeft voor het scoren van punten. De uitslag werd Brilcenter - DIO 1 9-15, 15-7 en 15-4.
Ondanks de goede begeleiding hopen we voor de eerste helft van de kompetitie
dat de resultaten toch nog om zullen slaan het moet beter kunnen.
Gerard Kamp
Riintgenarchief.
Nog enkele uitslagen:
DIO 1 - Tuinzicht

SOW 2

11

-

15

15

2e set

7

-

15

3e set

9

-

15

1e set

-

DIO 2

DIO 1 -

DIO 2

8

12

-

15

15

7

12

-

15

11

15

15

-

11

-

Examens

Medio november 1980 slaagden voor de Introduktie-periode van de OK Assistenten opleiding:
de heer J. Bingley
de heer H. Fernald
mej. E. Korz
mevr. M. Maas-Prick
mej. P. Vroons
Wij wensen hen erg veel sukses met de rest van de opleiding en sterkte bij hun
stages op de verpleegafdelingen.
Personeelszaken.
Op 4 november j.l. slaagden voor het diploma KINDERAANTEKENING
Nora van der Klauw-van Kuik
Noor Willemsen
Mieke van de Pas

afd. 03
afd. 03
afd. 03

Wij wensen hen langs deze weg nog van harte proficiat.
Personeelszaken.
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KINDERRUBRIEK

Zes Sinterklaasperiodes geleden ben ik begonnen me bij de werklui van de Sint
aan te sluiten. Mijn eerste taak als zwarte man was, op een wat vrolijke en jolige
manier de kinderen aan de kant te houden, zodat de eerbiedwaardige Sint te
paard ongestoord kon passeren.
Dit karwei moest ik ongeveer vier weken aan een stuk opknappen, steeds in een
andere stad. In deze periode heb ik de Sint en zijn staf beter leren kennen. Ik
ging me voor het werk als Zwarte Piet steeds meer interesseren. In deze maand
was ik echt een uitslover om op te vallen bij de Sint. Maar ach, 6 december verliet
hij weer het land en ik bleef met gemengde gevoelens achter. Er zat niets anders
voor me op, dan weer op mijn kantoorkruk plaats te nemen.
Totdat op zekere morgen een Spaanse brief door de brievenbus kwam vallen.
Ja, de Sint was me niet vergeten, ik was dus toch opgevallen.
De inhoud was ongeveer het volgende: "hij zag in mij wel een goede en temperamentvolle Piet. Ik had talent om met kinderen om te gaan en ook maakte ik
aardige sprongen, die een Zwarte Piet eigen moeten zijn. Als ik nu een bepaald
aantal trucs en toeren instudeerde, mocht ik voor de volgende Sinterklaas periode
naar Spanje komen.
Daar kon ik dan een soort Pietenexamen afleggen, viel ik niet door de mand, dan
kwam mij de eer toe als echte Zwarte Piet de oceaan weer mee over te steken.
Ik moest nu hard aan de slag met het leren van daken lopen, paard rijden, sminken, cadeau's inpakken, mijzelf geruisloos door een schoorsteen laten zakken enz.
Maar wel moest alles strikt geheim blijven.
Een nieuwe wereld ging voor mij open. Op kantoor nam ik op staande voet ontslag en ging in de bouw werken als ongeschoolde kracht. Maar dat mocht niet
hinderen. Ik moest stenen sjouwen op een kruiwagen. Aangezien de Pieten zware
zakken op hun rug moeten torsen, deed ik de stenen in jute balen om ze zo al
lachtend en zingend de 'bouwmeesters' te overhandigen. Iedereen stond stom
verbaasd, ik werd uitgelachten en men vond mij maar een idioot.
Ja, wie gaat er nu met balen stenen sjouwen. Erger nog, wie haalt het in zijn rare
hoofd om met een baal stenen tegen de stellingen omhoog te klauteren. Daar is
toch een lift voor. Misschien maar goed dat ik niet alles wist, hoe mijn collega's
over mij dachten. Ik kon mij maar op een manier verdedigen. Ik had een hekel
aan moderne techniek, daar worden de mensen lui en humeurig van, zoals ik
werkte bleef men gezond, vrolijk en jolig. Enfin, na mijn twee maanden proeftijd kreeg ik ontslag.
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Ondanks de verwijten en het ontslag, bleef ik toch de vrolijke Frans. Ik had immers twee onderdelen van mijn programma afgewerkt. Het daklopen, in de praktijd geoefend op bouwsteigers van hoge flats en het sjouwen met zakken.
Dit werk had me totaal afgemat, maar ik moest verder, de tijd drong. Dus besloot ik om inpakker te worden, dan kon ik het ook wat rustiger doen.
Op mijn sollicitatie bij een groot warenhuis werd ingegaan en weer kreeg ik twee
maanden proeftijd.
Van speelgoed tot lingerie en rookartikelen maakte ik leuke pakjes. Steeds vriendelijk vragen: "Is het voor een cadeautje, mevrouw? Zal ik het dan netjes inpakken?" Maar helaas, ik kon het nooit laten vlug een toepasselijke slagzin op de
kassabon te schrijven. Nooit heeft iemand hierop geantwoord met de woorden:
"Het is nu nog geen Sinterklaas".
Dit gaf de burger moed, want de strikte geheimhouding bleef op deze manier
toch ongeschonden. Op een avond, na gedane arbeid, pakjes inpakken en de
mensen laten lachen tot ze buikpijn hadden, zat ik lekker onder uitgezakt in
mijn stoel; een pijp tussen de tanden een krantje te lezen. Mijn oog viel op een
advertentie waarin ze een leerling schoorsteenveger vroegen. Dit was de kans van
mijn leven. Het 'geruisloos' door een schoorsteen zakken leek mij de moeilijkste
opgave uit de brief om hier in de praktijk te brengen. Dit was het gewoon, een
geweldige job om zoiets te leren. Dus ik naar de baas van de schoorsteenvegers
toe. Jawel hoor, hij wilde het wel proberen met mij. Nu nog even naar de personeelschef van het warenhuis om mijn baan als inpakker op te zeggen. Hij ging
er mee accoord, maar wel moest ik de maand uitwerken.
De laatste twee weken verschenen er zinnen van bouwvakkers, schoorsteenvegers en inpakkers op de rekeningen van de mensen, die zelfs lachten bij het betalen van de gekochte pakjes.
Van de een op de andere dag werd mijn zondagse pak verwisseld voor een smerige overall. Ik ging mij toeleggen op een nieuw vak. De schoorsteenveger uit
mijn programma boekje is iets anders, maar komt wel op het zelfde neer.
Het schoorsteenvegen is geen aangenaam karwei. Maar om mijn doel te bereiken,
moest ik door de zure appel bijten. 's Avonds was ik bekaf. Het leek alsof ik
astma patiënt zou worden. Aan mijn pijpje had ik geen behoefte meer. Ik hoestte en kuchte de gehele dag. In opdracht van mijn leermeester ging ik mijn huisarts consulteren.
Diagnose: roet in de longen. Ik mocht geen dag langer schoorsteenveger zijn.
Even was ik radeloos. Hoe moet dat dan als Zwarte Piet? Ik was helemaal in paniek, kon niet meer slapen, erger nog, ik kreeg er nachtmerries van. Door wat
kalmerende middelen werd ik rustig en kon mijn gedachten weer fatsoeneren.
Een Zwarte Piet moet zo rustig mogelijk door de schoorsteen dalen en stijgen, het
gevolg hiervan is, zo weinig mogelijk roet opjagen. Dus de lasten van het roet
zouden weleens mee kunnen vallen.
Als kind ben ik bij een rijvereniging geweest, dus ik wist alles al van paarden. Nu
restte mij nog een onderdeel het sminken. Ik sloot mij aan als assistent grimeur
bij een toneelgroep. Voor dit werk had ik echt feeling. Het sminken van clowns
vond ik het leukst.
Ik was een en al geestdrift, gesteund door het feit, dat het mijn laatste onderdeel
was. Eveneens kon ik hier mijzelf zijn. Het was overbodig buitensporige dingen
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te doen, wat in de bouw wel moest. Ik had het hier echt fijn, een goede gezellige
werkkring en werk dat me uitstekend beviel. Toch begon ik er met mijn werkgever over te praten dat ik aan vakantie toe was tevens bood ik mijn ontslag aan.
Hier had ik, evenals mijn werkgever, wel wat r,ioeite mee.
Maar ja, ik zou en moest mijn ideaal bereiken.
Bij de mensen in mijn omgeving ging ik over de tong als de man met twaalf ambachten en dertien ongelukken. Evenmin begreep niemand hoe ik aan het geld
kwam om in Spanje op vakantie te gaan. Dit alles lapte ik aan mijn laars en op
zekere dag stapte ik in een DC-8 naar Spanje.
Door de Sint werd ik vriendelijk ontvangen, ikzelf stond met knikkende knieën.
Ondanks alle oefeningen was ik bang voor mijn examen. De sint gaf mij een hele
rondleiding door zijn paleis en ik maakte kennis met allerlei Zwarte Pieten en
Spaanse dienstmeisjes. De Sint dronk een borreltje met mij en we dineerden samen. Maar over het examen sprak hij niet.
Toen we samen over het strand liepen trok ik de stoute schoenen aan en begon
zelf over het af te leggen examen, waarover hij destijds scheef.
De Sint begon te schaterlachten, maar werd kort erop weer heel serieus. Maar
beste man zo sprak hij, weet je dan niet dat de Sint een heilige man is? Hij weet,
ziet en hoort niet alleen alles van kinderen maar ook van de volwassenen in
Nederland. Ik weet alles wat jij ervoor gedaan hebt om tot Zwarte Piet uitgeroepen te worden. Man je hebt er zoveel voor gedaan, jij krijgt bij mij een plaats als
Piet.
Ja, zo sprak hij. Dolgelukkig was ik. Ik sprong en danste van blijdschap. Nu was
ik echt Zwarte Piet! In de toekomst mocht ik nu altijd als gediplomeerde Piet
mee de oceaan oversteken.
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KINDERRUBRIEK

Deze maand is het alweer een jaar geleden dat het jaar van het kind eindigde.
In dat jaar is er erg veel gepraat over de kinderen uit de derde wereld landen.
Dat zijn de landen waar de mensen niet zo rijk zijn als wij en waar vaak mensen
dood gaan van de honger of omdat ze geen dokter kunnen betalen om hen te genezen, dat zijn de landen waar de mensen niet zoveel apparaten hebben als wij;
bv. geen tractoren, geen machines die helpen bij het oogsten, geen t.v., geen
eigen auto, dat zijn de landen waar de mensen dagen moeten lopen om bij de
markt te komen waar ze hun spullen kunnen kopen en ga zo maar door.
Omdat er toen zoveel over de kinderen uit deze landen gepraat is en omdat er
nu veel minder over gepraat wordt, wilde Jodokus jullie het verhaal vertellen
over Carmera.
Carmera is een meisje uit een derde wereldland.
Zij woont in een land dat grote woestijnen heeft, hoge beren (soms wel 6000
of 7000 meter hoog), oerwouden en mooie valleien: Peru.
Maar al deze dingen heeft Carmera nog nooit gezien. Zij is nooit verder geweest
dan de vallei waar haar dorpje in ligt.
Zij is nu tien jaar oud.
Vandaag wilde Jodokus jullie iets vertellen over de vallei, het huis van Carmera
en over Carmera zelf.
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Carmera

Carmera woont in een mooie vallei. Elke dag schijnt de zon er en dan is het lekker warm, soms te warm, maar 's avonds als de zon onder is gegaan wordt het
erg koud, soms vriest het.
Beneden in de vallei loopt de rivier de Urumbamba, deze rivier zorgt ervoor dat
er genoeg water is voor de velden erlangs.
Deze velden behoren aan de rijke mensen.
De mensen die een groter huis hebben en die eigen lama's hebben. (Lama's zijn
dieren die veel wol leveren.)
Wat verder van de rivier liggen de armere veldjes, daar ligt ook het veld van Carmera's ouders.
Het veldje is vaak droog en dan wil er niets op groeien. Carmera en haar broertjes
en zusjes worden dan naar de Urubamba gestuurd om er water te halen.
Hun huis ligt wat verderop, een stukje buiten het dorp.
Het bestaat uit twee kamers en ervoor hebben ze een klein erf met een lemen
muurtje erom.
Het huisje zelf is uit leem en stenen gebouwd.
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In de ene kamer wordt gewoond en daar slapen ook haar ouders en in de andere
kamer slapen haar broertjes en zusjes en zijzelf ook natuurlijk.
Carmera heeft drie broers en twee zussen die ouder zijn dan zij en één broertje
en twee zusjes die jonger zijn.
Haar oudste broer en zus (20 en 18 jaar) zijn getrouwd en wonen niet meer thuis.
Zeven kinderen wonen thuis.
Carmera is een heel lief meisje en ze is altijd bereid om iemand te helpen.
Soms is ze erg moe, soms wil ze liever spelen.
Volgende maand verteld Jodokus over de eerste jaren van Carmera's leven.

Misschien hebben jullie op school ook wel eens iets gehoord over een derde wereldland of misschien hebben jullie er wat over op de t.v. gezien.
Jodokus zou het graag van jullie horen.
Volgende maand kan het in de Singel staan.

3DDDIOU4'

IS BEDROEFD

Jodokus is een beetje verdrietig, nou eigenlijk niet een beetje, maar boel veel.
Jodokus krijgt nooit eens een leuk briefje of een lieve tekening van de kinderen
en kindertjes van het ziekenhuis.
Niet van de kindertjes van de afdelingen en niet van de kinderen van de ouders
die in het ziekenhuis werken.
En Jodokus zou dit nu net zo graag hebben.
Dan kunnen er in de Singel tekeningen en briefjes van jullie komen en dat is
leuk en dan is Jodokus niet bedroef meer.
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Dan kan hij weer springen en dansen en lachen.
Van de oudere kinderen wil Jodokus graag een brief of een tekening wat met de
derde wereld te maken heeft en van de kleinere kinderen wil Jodokus graag een
tekening van de cl,eren in de winter of van Kerstmis.
Of als je zelf iets leuks weet mag je het ook opsturen, b.v. een mop of een raadseltje.
Maar nu is Jodokus toch nog een beetje bedroefd, want gisteren heeft hij zijn
mooie zwarte Pieten-tegel gebroken.
Jodokus wilde de tegel op de kast zetten, dan kon Sinterklaas hem zien staan als
hij kwam.
En nu is hij gebroken.
Is er iemand die hem kan helpen?
Hier zijn de stukjes. (zie pagina hiernaast)
Als die af is, stuur je hem dan op naar mij? Je kan hem ook mooi kleuren.

Jodokus
Postbus 33
Ignatiusziekenhuis
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