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NIEUWJAAR 1982 

Het lijkt nog maar zo kort geleden, dat wij elkaar 
de beste wensen aanboden bij het begin van 1981. 
Weer is een jaar voorbijgegaan, waarin ieder op zijn 
plaats grote en kleine bijdragen heeft geleverd aan 
de opdracht van ons ziekenhuis: hulp bieden aan 
zieke mensen. 
Veel tijd en aandacht moest worden besteed aan de 
voorbereiding van het programma van eisen van het 
nieuw te bouwen Ignatius-Ziekenhuis (hopelijk van-
af 1985). 
Het bestuur streeft er naar om dit pakketje nog voor 
Nieuwjaar 1982 bij de minister bezorgd te hebben. 
De bezuinigingen, die allerwege noodzakelijk zijn, 
zullen ook aan ons ziekenhuis niet voorbij gaan. 
Vooral op de post personeelskosten zal "geknepen" 
moeten worden. 
Toch hopen wij voor u en de uwen, dat 1982 een 
voorspoedig jaar zal worden. 

Op 4 januari a.s. om 17.00 uur in de lounge tijdens 
de gebruikelijke nieuwjaarsreceptie kunnen we dat 
met een handdruk bevestigen. 

De direktie. 
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Nu 	een laat bericht aan de Nephrofieltjes!!! 

Zoals u in de laatste Singel heeft kunnen lezen, werd op zaterdag 19 september 
een open dag gehouden in het kunstniercentrum. 

Met deze late reaktie wil ik toch proberen om de indruk, die ik kreeg, weer te 
geven. 
De haemodialyse-afdeling lijkt altijd een wat gesloten en afgezonderde afde-
ling. De bordjes "Verboden toegang" zullen niet gemakkelijk ertoe leiden om 
de deuren te openen. 
Toch was ik altijd wat nieuwsgierig naar hetgeen zich afspeelde binnen de mu-
ren van het centrum en wie daar werkten. Nu, er waren aardige mensen. Daar 
kwam ik al snel achter op 19 september. Maar ook mensen, die weten uit te 
leggen, wat nierdialyse betekent. Want de video-opname gaf een aardige voor-
lichting, maar riep enerzijds wat vragen op en beantwoordde anderzijds niet 
alle vragen. Maar met deze vragen wisten de deskundige verpleegkundigen wel 
raad. Aan de hand van de diverse kunstnieren werd verder uitleg gegeven. Ook 
de geschiedenis van de kunstnier - van een hele grote - naar een steeds kleinere 
was aardig weergegeven door de verschillende nieren die er stonden opgesteld. 
Tijdens de rondleiding was er een mogelijkheid om de inwendige mens te ver-
sterken. 
Als je rondkeek, dan zag je al snel een aantal zaken, die er normaal gesproken 
niet thuishoorden, zoals het kraampje, de diverse voorlichtingsstandjes e.d. 
Op de vraag, wanneer dit allemaal opgeruimd moest worden, antwoordde 
men heel lakoniek: "Och, vanavond na de sluiting". 
Dit betekende m.i. een aardige schoonmaak voor de normaal gesproken ste-
riele ruimten. 
En op dat moment besef je heel even, dat deze mensen toch wel erg enthou-
siast moeten zijn om dit allemaal te doen. 
En daarom bedankt Nephrofieltjes en veel succes. 

Frans Lindsen, 
afdeling opleidingen. 

En als het dan kerstmis is 
dan kruip ik stilletjes 
in een hoekje 
en huil 
om de mensen 

Pan Producties. 

Menigeen draagt zelf een zak en noemt zijn buurman een ezel. 
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25-jarig jubileum van dhr. C.M. de Jongh 

Op donderdag 3 december 1981 werd het feit gevierd, dat de heer C.M. de 
Jongh, werkzaam in de technische dienst, 25 jaar geleden in dienst trad van 
ons ziekenhuis. 
Dit heugelijke feit werd eerst gevierd met de collega's en leiding van de tech-
nische dienst en na de receptie vond een gezellig samenzijn plaats met familie. 
Tijdens deze dag, waarvan Cees en zijn vrouw zichtbaar genoten, werden heel 
wat verhalen uit "De goeie ouwe (stokers)tijd" boven water gehaald. 

Personeelszaken 

Dankbetuiging 

Op donderdag 3 december j.l. vierde ik mijn 25-jarig dienstjubileum. 
Deze dag is voor mij en mijn vrouw en kinderen en ouders een onvergetelijke 
dag geworden. Hartelijk dank ik de direktie voor de enveloppe met inhoud. 
Ook dank aan de doktoren, personeelszaken, hoofden van dienst en D 10 en al 
mijn kollegaas en alle andere medewerkers van het ziekenhuis. 
Ook het Moederhuis Maria Mater Dei, de Bloedbank niet te vergeten. 
Hartelijk dank voor de mooie kadoos, bloemen en kadobonnen die ik van 
allen in ontvangst mocht nemen. 
Ook het hoofd van het restaurant, die via de keuken van het SIZ voor een ge-
weldig diner hebben gezorgd. 
Tevens dank ik iedereen, die ik vergeten mocht zijn, die deze dag tot een 
onvergetelijke dag hebben gemaakt. 

C. de Jongh 
Techn. Dienst. 

Vergeven moet vergeten zijn en niet onthouden tot de volgende keer. 
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STICHTING IGNATIUS-ZIEKENHUIS 
BREDA 

11 december 1981 

Nieuwbouw S.I.Z. 

In het oktober-nummer van Singel 33 is in het kort een stand van zaken aangege-
ven met betrekking tot de nieuwbouw van ons ziekenhuis. 

Hieronder een vervolg. 

Op het moment dat u dit leest, zal het bestuur van het Ignatius-Ziekenhuis naar 
verwachting in zijn vergadering van 22 december 1981 de definitieve tekst van 
het basisprogramma en het programma van eisen hebben vastgesteld. 
Aan de totstandkoming van dit boekwerk is afgelopen maanden veel tijd en ener-
gie besteed door tientallen medewerkers en specialisten van ons huis in de vele 
besprekingsgroepen. De direktie is aan het eind van deze rit stevig aan het werk 
gezet door een gedetailleerd screenen van alle wensen en verlangens. Met de 
Bouwadvieskommissie Staf (afgekort BAS), bestaande uit de heren Karthaus, 
Rens en Stuurman, en met de heren Oomen, Striter en Wijnekus, heeft de Stuur-
groep Bouw een afsluitend overleg gevoerd op 7 december 1981; de Onderne-
mingsraad is geïnformeerd op 17 december 1981. 
Na de bestuursvergadering wordt het pakket aangeboden aan de minister van 
Volksgezondheid. Het kan dan tot maximaal een jaar duren tot van overheids-
wege het groene licht wordt gegeven om formeel de volgende fase in te gaan nl. 
struktuurplan en schetsontwerp. 
Intussen zal het Ignatius-Ziekenhuis niet met de armen over elkaar blijven wach-
ten. De Stuurgroep Bouw is nu doende met een procedure tot het aantrekken 
van een architektenburo. Dit buro kan, zodra meer zekerheid over verwerfbaar-
heid van de grond ontstaan is, beginnen met het maken van een zg. voorlopig 
struktuurplan. Dit is globaal aangeven hoe de bouwmassa volgens het program-
ma van eisen verdeeld kan worden over het beoogde terrein. Vervolgens zal er 
een definitiever struktuurplan op tafel komen, waarin de vorm van het toekom-
stige ziekenhuis al wat meer gestalte gaat krijgen. Zo mogelijk wordt dit struk-
tuurplan nagezonden naar de minister om het te laten betrekken bij de beoorde-
ling van het programma van eisen. 
Na deze fase hoopt de stuurgroep weer overleg te kunnen plegen met de geledin-
gen van ons huis, opdat de gedachten uit het programma van eisen zo goed mo-
gelijk in het globaal plan vertaald zullen worden en daartoe eventueel bijgestuurd 
worden. 
Met de gemeente Breda wordt intensief overleg gevoerd over de te verwerven 
terreinen. Gehoopt wordt, dat snel beslissingen zullen vallen, zodat het totale 
ontwerp proces geen vertraging behoeft te ondervinden. 

Mr. H. v.d. Wiel, 
direktie-assistent. 

Wie koopt wat hein lief is, moet verkopen wat zijn gerief is. 
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rn5Vglia, 

Een woelig jaar was '81 wel! Maar een terugblik op zo'n jaar, wat levert dat nou 
op? 
Vragen en nog eens vragen. 
Neem Singel 1. 
Blz. 5: In het interview wordt gevraagd aan dhr. Loete: Hoelang werkt u hier 

al? Antwoord: Ruim negen jaar met plezier! 
Vraag: Hoelang werkt dhr. Loete hier al? 

Blz. 7: Verzamelaars opgelet! Dit was een oproep voor een ruilbeurs (bv. Post- 
zegels, lucifermerken) 
Vraag: Wie heeft hierover ooit nog iets gehoord? 

Blz. 18: Onderaan: O.R.leden zijn niet verplicht in witte schoenen te lopen. 
Vraag: Mogen ze wel een wit voetje halen? 

Singel 2 
Blz. 4: Onderaan: SIZ pasje-laat het niet in je tasje. 

Vraag: Annie hou jij mijn tassie even vast is nu een hit. Maar al snel mo 
zij het tassie teruggeven. Waar is het SIZ-pasje gebleven? 

Singel 3 
Blz. 31: O.R. Notulen: Hr. Melcherts: Wanneer er een functieherwaarderingssy-

steem zal worden ingevoerd, zal blijken dat een aantal mensen teveel 
verdienen. 
Vraag: Hoeveel mensen? In welke functie werken deze? 

Singel 4 
Blz. 13: Op deze pagina zoekt de D 10 muzikanten: "Mogen wij iets van u horen"? 

is een van de vragen. 
Vraag: Wie heeft hierover nog ooit iets gehoord? 

Blz. 15: Vele medewerkers zoals de Ignatius afdeling communicatie en de afde- 
ling audiovisuele hulpmiddelen gecompleteerd met uw eigen Hans Snel 
werkten een T.V.-show uit. A. Latjes zond 'em uit. 
Vraag: Hoe vond u 'm? 

Blz. 33: Nieuwbouw lgnatius eind '88 klaar. Onderaan de blz.: de vooruitgang 
niet meer te stoppen. 
Vraag: Waar in Breda komt het nieuwe lgnatius? 
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Blz. 34: onderaan: Een kangeroe met lege buidel kan ver springen. 
Vraag: Wat of wie wordt hier bedoeld? 

Blz. 37: 	was geshockeerd door het verdwijnen van de hamburgers uit de 
automaten. 
Vraag: Wie bevredigd zijn (culinaire) lusten met Hamburgers? 

Singel 5 
Blz. 29: Citaat: "Wist u dat het paard van Zr. Jansen graag worteltjes lust?" 

Vraag: Geef de naam van het paard van Zr. Jansen. Of de naam van de 
schrijver van deze rubriek. 

Singel 6 
Blz. 2: Bovenaan: Het D10-reisje dat was gepland op 25 april j.l. is door geringe 

belangstelling niet doorgegaan. 
Vraag: Waar ging dit reisje naar toe en waar was u op 25 april jl. 

Blz. 7: Onderaan: 
Vraag: Wie zijn de heren op deze foto? 

Blz. 41: Zoek op: waar moet men zich in Turkije melden wanneer U daar pro- 
blemen heeft inzake medische hulp? 

Blz. 49: Onderaan: 
Vraag: Is dit waar of niet. Geef een uitgebreide verklaring van uw ant- 
woord. 

Singel 7-8 
BIz. 21: Hr. v. Valkenburg: "Ik vind de warme maaltijden in het SIZ goed ver- 

zorgd. Hij heeft in zijn studententijd genoeg saté, kip, kroket enz. 
gegeten. 
Vraag: Wie niet? 

Blz. 26: Vraag: Wie werd rikkeizer 80/81? 
Blz. 33: Citaat: "Winnaar en eerste na dit sportieve treffen werd Mieke Mom- 

maerts en dit is geen belgenmop". 
Vraag: Waarom schrijft de schrijver dit? Wat was het dan wel? 

Blz. 34: Onderaan: "Bedenk een naam voor het kunstwerk tussen het restaurant 
en de opleiding!" 
Vraag: Heeft u het al ontdekt? 

Singel 9 
Blz. 9: Tekening in de Singel 7/8 

Vraag: Hoe oud was de jongste, hoe oud was de oudste inzender? 
BIz; 45: FC. Ignatius - FC Zwijgstra & Knudde 

Vraag: Wat is de uitslag? 

Singel 10 
BIz. 23: Strek uw armen boven u hoofd. Kijk of er nu iets verandert. 

Vraag: Wat verandert er? 
Blz. 32: Onderaan: 

Vraag: is dit wartaal of weet u het? 

Ware liefde toont haar waarheid in de beproeving. 
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Singel 11 
Blz. 24/25/26: 

Vraag: Hoe vaak schenkt de schrijver in? 
Blz. 56: Weer de plaats van de nieuwbouw; 

Vraag: Is het echt waar wat op deze prent staat? 

Singel 12 
Blz. 21: foto 

Vraag: Wie is deze duistere figuur? 
Blz. 31: Singeltjes 

Vraag: Met hoeveel sss schrijf je bruidsluier? 

Heeft U alle vragen met eigen woorden beantwoord? Stuur uw oplossing naar de 
redaktie van Singel 33 t.n.v. Hans Snel. Het leukste antwoord kan op de leukste 
verrassing rekenen. 

HANS SNEL PRESENTEERD: 
(niet zonder trots) 

Miss Igna-showtime 1981: MIGGY 
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Tenslotte: 

Een mens is dankbaar zolang de maaltijd duurt. 
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Aannemer 

Na lang overwegen hadden wij - mijn vrouw en ik - besloten om in 

te gaan op de advertentie van aannemer Klaas van Kleef. 

Wij lieten hem komen. Wij bleven voor hem thuis, maar al wie er 

kwam, geen Klaas van Kleef. 

De volgende dag belde ik hem op om te vragen of hij ons soms 

vergeten was. Dat bleek niet het geval. Gekwetst vroeg hij hoe 

ik in hemelsnaam op dat idee kwam. 
"U vergeten, meneer? Een van Kleef vergeet niks. Het is gewoon 

niet gelukt gisteren. Ik had gisteravond nóg vier afspraken. 

Maar ik kom beslist bij u. Dat staat". 
En inderdaad, drie weken later stond hij volkomen onverwachts 

voor de deur. Een map onder zijn linker oksel. Klaas van Kleef 
bleek een wat boertige man te zijn, alsmede lid van de vrijwil-

lige brandweer. Hij hield zijn jas aan toen hij ging zitten en 
deelde mee, dat hij al een tekeningetje had gemaakt. 

Hij raadde ons voor het stenen muurtje in de huiskamer "wild 
verband" aan. Wij wisten weliswaar niet wat dat was, maar hij 

bezwoer ons dat wild verband het beste was voor het muurtje, da 
uit zou komen op de gegranolde schouw van de open haard. 

Enigszins timide vroegen wij, wat dat zou gaan kosten. 

"Gaan we dus even een prijsje maken", zei Klaas van Kleef. 

Hij haalde een relatie-balpen uit zijn zak en begon te krabbelei 

op een envelop, die hij uit de zijzak van zijn jas trok. 
"Een rooitje of vier", schatte hij, "zonder BTW". 

"0 fijn", zei mijn vrouw onnozel en Klaas legde uit dat het nie 

zonder BTW kon, dus dat BTW er nog bij kwam. 
Klaas van Kleef vertrok en lange tijd hoorden wij niets meer val 

hem. Dat vonden wij niet vreemd, want in die tijd meldde het 
journaal bijna dagelijks, dat er onrust heerste in de bouwvakker 

Maar op de dag dat de sociale strijd ontbrandde in een grote 

staking, verscheen er een klein vrachtwagentje voor de deur, 

waarvan de bestuurder 600 handvormstenen begon uit te laden. 

Toen hij daarmee klaar was, verdween hij weer. Twee dagen later 
kwam er een andere bouwvakker een kleine betonmolen brengen. 

De volgende dag kwam hij het instrument weer weghalen en weer 

bleef het een week stil op het werk. Ik dacht, dat ik getroffen 

was door de staking, maar dat bleek een misvatting. Klaas van 

Kleef en Zonen hadden elders een spoedeisend klusje en dat 
moest er even tussendoor. 

Win met gemoedsrust, verlies met een glimlach. 
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Koeltjes vroegen wij uitleg, toen Klaas van Kleef ineens weer 
in de achtertuin stond en een duimstok hield langs een handvorm-

steen. 
"Nee, dat andere werk moest even doorgaan. Drama's daarzo dra- 
ma's 	 Nee, dat kon daar zo niet blijven". Of we daar begrip 
voor konden opbrengen. Dat konden we niet, maar dat deden we 
toch maar. We vroegen trouwens maar niet verder, want alles wat 
vertraging zou kunnen opleveren wilden wij proberen te vermijden. 
Op zekere dag werden wij ruw gewekt rond de klok van zeven. 
Iemand gooide duidelijk hoorbaar handvorm stenen in een metalen 
kruiwagen. Bijkans ongekleed gluurden wij tussen de slaapkamer-
gordijnen door. In de tuin was kennelijk een echte bouwvakker 
bezig. Om negen uur zat hij ineens te ontbijten, zodat wij ons 
haastten om hem een kop koffie aan te bieden. Nou, dat ging erin. 
Ik begon gretig een gesprek over ons bouwwerk, eigenlijk om uit 
te vissen of hij wel precies wist wat de bedoeling was. 
Dat wist hij. 
's Middags kwam hij niet meer terug. De ritmiek van de bouwvak-
ken werd voor mij steeds ondoorgrondelijker, want de volgende 
dag kwamen er twee werkmensen om half elf. 
Om half één zei de een: "Kees, we kunnen niet verder zonder be-
tonmolen". Beiden gingen weg. Om half vier kwam het vrachtwa-
gentje weer en werd de betonmolen afgeladen. Nu zou het werk wel 
vlotten, meenden wij. Maar nee. Na twee dagen zei mijn vrouw: 
"Moeten we die betonmolen niet ergens mee afdekken? Hij wordt zo 

nat en er zitten steeds jongens op". 
Wij wierpen er een groot stuk plastic overheen. Het zat net, 
toen een werknemer van Klaas van Kleef en Zonen zijn fiets in 
de schuur zette en na een vriendelijk knikje in onze richting 
aan het werk ging. 
De volgende dag viel er een envelop in de bus, afkomstig van 
Klaas van Kleef en Zonen. De brief viel op door de wijze waarop 
de afzender stond vermeld. In een vuurrood stuk muur stond Klaas 
van Kleef afgedrukt, waarbij de beide AA's van Klaas gestyleerde 
puntdakjes vormden. De envelop bleek een begroting te bevatten, 
waarvan Klaas de bevestiging gaarne per omgaande tegemoet zag. 

"Richtprijs f 5.950,-- incl.", schreef Klaas. Wij lieten weten 
dat het goed was, want met vertraging waren wij niet gebaat. 
Warempel om klokslag zeven uur was er de volgende morgen weer 
volop bedrijvigheid in de tuin. Wij gluurden weer naar buiten, 
maar werden onmiddellijk opgemerkt. "Hoi", zei de bouwvakker, 
duiken jullie er nog maar weer even lekker in. Bart zal wel 
werken". 

Als elh zijn dorpel schuurt, dan blijft vrede in de buurt. 
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Half negen ontbijt voor Bart. Het werk vorderde gestaag. 
De troep in de huiskamer en in de tuin was onbeschrijflijk, maa 
de heren bouwvakkers ruimden - dat moet gezegd worden - de rom-
mel elke middag rond de klok van drie netjes op. 
Er waren wat problemen met de organisatie, want de timmerman kor 
niet verder omdat de stukadoor nog niet geweest was en de stu-
kadoor kwam pas als het stopkontakt was verplaatst en de elek-
triciën wist niet wat de bedoeling was en de schilder kwam pas 
als de timmerman geweest was. 
Maar alles kon kennelijk in der minne worden geschikt, want 
binnen een week waren alle verschillende bedrijfstakken in onze 
huiskamer vertegenwoordigd geweest. 
De nota beliep na afloop een bedrag van f 8.690,-- incl. want 
de vorige brief bevatte slechts een "richtprijs", legde Klaas 
over de telefoon desgevraagd uit. 
"Maar wat heeft die richtprijs dan voor funktie", vroeg ik 
dommig. 
"Nou, dat is de prijs, waarvoor wij denken te gaan maken zonder 
eventualiteiten dus", zei Klaas, "maar meestal komt daar niets 
van terecht". 

Tinus Troffel. 

Examen-uitslagen 
- DIPLOMA STERILISATIE ASSISTENTE (LOI Leidschendam) 

Bep Stofmeel 	centr. sterilisatie 
Okki Pladet 	centr. sterilisatie (incl. Ethyleen Oxyde Ster. 

- OVERGANGSEXAMEN PKO (81-09) 
34 van de 36 leerling verpleegkundigen van de groep SHIVA. 

- HERKANSING OVERGANGSEXAMENS le NAAR 2e LEERJAAR VERPL.-A 
Yolanda van de Berg 	 Marcella Erens 

- HERKANSING OVERGANGSEXAMENS 2e NAAR 3e LEERJAAR VERPL.-A 
Miranda Schot 	 Vincent Keijsers 
Jette van der Hoeven 	 Maria Ruhl 

- PRIMAIRE MEDISCHE KENNIS 
Mej.M.van Tellingen 	afd. Patiënten Registratie 

Allen van harte proficiat. 
Personeelszaken. 

Een kleine daad heeft meer gewicht dan duizend grote woorden. 
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Van de ko(o)k 

SPAANSE APPELTAART  

2 citroenen, 8 eieren, 300 gr. bloem, 
11 theelepel zout, 150 gr. boter, 4 cl. 
slagroom, 50 gr. amandelen, 11 kg. appels 
150 gr. witte basterd, 5 cl. Calvados, 
1 theelepel kaneel. 

Bereidingswijze: 

Citroenen wassen. Boven kommetje schil 
van citroen raspen (41 cl) 1 citroen uit-
persen boven 2 andere kommetjes. 
2 eieren splitsen. In kom bloem, zout, 
boter doen. Met 2 messen boter door de 
bloem snijden tot erwtjes grootte. 
2 eierdooiers, slagroom en 1 cl. citroen-
sap toevoegen. Met koele hand snel tot 
samenhangend deeg kneden. + 15 minuten in koelkast zetten. In-
tussen amandelen fijnhakken. Appels schillen, klokhuizen verwij-
deren en in 8 partjes snijden. In pan doen 1 dl. water 50 gram 
basterdsuiker en calvados. Zachtjes aan de kook brengen. 
Toevoegen appelpartjes 11 cl. citroensap en kaneel. + 10 minuten 
zachtjes koken. Springvorm doorsnee 24 cm.) invetten. 
Oven voorverwarmen op + 175 C. Appels afgieten, vocht opvangen. 
Aanrecht bestuiven met bloem, met deegroller deeg uitrollen tot 
ronde lap + 4 cm. groter dan de vorm. Hiermee vorm bekleden met 
opstaande rand. Boven taartbodem in zeef custardpoeder zeven. 
Appelpartjes er op leggen. Boven kom 3 eieren splitsen. Eidooier 
met 3 eieren en 150 gram basterdsuiker schuimig roeren, erdoor 
mengen, helft van de amandelen 3 cl. citroensap en 3 cl. citroen-
rasp, eimengsels over appelvulling schenken. Taart midden in 

oven in + 60 minuten bakken. Uit oven nemen, rest van amandelen 
erover strooien, terug in oven en nog + 30 minuten gaar en goud-
bruin bakken. 

AVOCADO'S GEVULD MET GARNALEN  

2 grote rijpe avocado's, 2 eetlepels zonnebloemolie, 1 eetlepel 
citroensap, 2 theelepels geraspte ui, snufje zout, 1 theelepel 
versgemalen peper, 150 gram gepelde garnalen. 

Rust is eerst goed na de arbeid. 
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Halveer de avocado's overlangs, verwijder de pit en schep het 
vruchtvlees eruit. Roer het vruchtvlees met een houten lepel e 

onder geleidelijke toevoeging van de olie tot een zacht crème 

meng er vervolgens citroensap, ui, zout en vers gemalen peper-

tenslotte de garnalen door. 

Vul de avocado helften met het mengsel tot een opgehooptbergje 
zet ze voor het opdienen een half uur in de koelkast. 

Geef er geroosterd brood en boter bij. 

MAKREEL IN DRAGON SAUS  

750 gram schoongemaakte makreel, zout, peper, 2 eetlepels bote 

sap van 1 citroen, 1 dl wijn (witte), 1 eetlepel aardappelmeel 

dragon, peterselie. 

Was de vis, droog hem en snijd hem in moten van 6 cm. Bestrooi 

de vis met peper en zout. Smelt de boter, doe het citroensap 

erbij en stoof de vis hierin 10 minuten. Schenk de wijn erbij 

en laat de vis 10 minuten zachtjes stoven. 
Neem de vis uit de pan en bind de saus met aangemengd aardappe 
meel. 

Maak de saus op smaak af met peper, zout en wat gewassen en 

kleingesneden dragon en peterselie. 

Serveer de makreel in dragon saus. 

Dankbetuiging 

Door middel van een publikatie in SINGEL 33 willen wij iedereer 
bedanken voor de bloemetjes en felicitaties die wij bij het 
behalen van onze DIALYSE-AANTEKENING mochten ontvangen. 

Willeke van Strien-de Wit dialyse-afd. 
Ineke de Vries 	 ti  

Adje Delhij 

Wilma Sinke 

Liesbeth van Horne-Backx 

NIEUWEJAARSRECEPTIE: 
maandag 4 januari 1982, 17.00 uur in de lounge. 
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Tien jaar Unie Van Vrijwilligers 

8 december j.l. was voor alle U.V.V.ers een vrije dag en waarom? 
Wel tien jaar geleden werd in Breda een afdeling van de U.V.V. 
opgericht en dit werd gevierd. 
Het bestuur bood alle medewerksters(ers) een gezellig samenzijn 
met als verlengstuk een Brabantse koffietafel aan in "de Fazan-
terie" te Ulvenhout. 

De sfeer was gezellig, "vogels van diverse pluimage", allen met 
éénzelfde doel voor ogen, hulp verlenen op vrijwillige, maar 
niet vrijblijvende basis. 
De presidente Mevrouw Luytgaarden opende de bijeenkomst en 
heette de gasten van de diverse inrichtingen waar wordt gewerkt, 
een hoofdbestuurslid van de landelijke U.V.V. en alle medewer-
kenden van harte welkom. 
Terwijl wij allen van de koffie genoten bracht Mevr.Luytgaarden 
enige rectificatie in de couranten-berichtgeving aan, o.a. het 
braille-werk en het rijdend-winkeltje. 
Hierna kreeg Mevrouw Looman-van Driel de gelegenheid ons het een 
en ander te vertellen van de geboorte van de afd. Breda. 
Veel voorbereidend werk is daaraan voorafgegaan, 12 medewerk-
sters hebben haar daarbij trouw bijgestaan. Er moest veel tegen-
stand en onbegrip overwonnen worden. 
Het werk is gestart in het Laurens Ziekenhuis, "op As-woensdag',' 
zo zei Mevrouw Looman, "ik vergeet het nooit". 
Er werd correct gewerkt en met veel trouw. De rij van medewerk-
sters groeide steeds aan en weldra volgde een 2de project, in 
't Ignatius-ziekenhuis kon gestart worden, wat een ijver en 
werklust! 
In 1972 werden er kledingbeurzen georganiseerd en waarom dat? 
Dit was nodig om de eigen aktiviteiten te kunnen financieren. 
Van alle medewerksters wordt ook een jaarlijke contributie ge-
vraagd en de betaling van de te dragen blauwe schort. 
Nog meer aktiviteit, in het Diakonessenhuis gaat men van start. 
In 1973 werd ook door het bestuur afd. Breda hulp geboden bij 
de oprichting van een afd. in Oosterhout. 
Mevrouw Looman zou nog lang door kunnen vertellen maar zij be-
sloot haar boeiend verslag met dank te brengen aan de huidige 
presidente voor de haar geboden gelegenheid te spreken en 
voegde daar de wens aan toe: "veel sukses met Uw arbeid". 
Mevrouw Luytgaarden bood hierna Mevrouw Looman een tekening aan. 

Willem was Piet. 
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Nu volgden enige mededelingen over het reilen en zeilen van de 

huishoudelijke zaken (besteding van het huishoudgeld van de afd 
De afd. moet zichzelf bedruipen en dat kan ook. Zelfs ziet zij 
kans om jaarlijks nog een zeker bedrag te overhandigen aan een 
"Instelling". Zo ook nu, aan een vertegenwoordigster van de soo! 
voor Afasie-patienten werd een bedrag groot f 500,- overhandigd 
voor de aankoop van spelmateriaal. 
Tevens kondigde de presidente twee nieuwe projecten aan, te we-
ten "'t Dames-tehuis" aan de Oude Vest en de Landelijke Ver. var 
M.-S.-patienten. 
NIEUWE MEDEWERKSTERS(ERS) ZIJN VAN HARTE WELKOM. 
Tenslotte stelde zij dat het werk in de U.V.V. moet voldoen aan 
de inhoud van de volgende 3 c's. 
le c. de mens centraal  
2e c. met de ander goed contact  
3e c. continuiteit. 
Een verloting volgde nog, de prijzen hiervoor waren beschikbaar 

gesteld. 
Het officiële gedeelte werd nu besloten. Een smakelijke lunch 
werd ons toegewenst. 
Ieder kon naar eigen smaak en eetlust toe tasten, er werd dan 

ook gretig gebruik van gemaakt. 
Daarna keerden allen in een fikse sneeuwbui huiswaarts, naar ik 
hoop allen met het goede voornemen WEL TE DOEN ZONDER OMZIEN. 

B.V. 

De U.V.V. medewerk (st) ers wensen alle Ignatiusmedewerkers-sters 

prettige feestdagen en gelukkig 1982 

Dankbetuiging 

Bij deze dank ik de direktie voor het mooie bloemstuk en bovendien het verple-
gend-, huishoudelijk- en keukenpersoneel voor de fijne behandeling tijdens mijn 
verblijf op afdeling 07, chirurgische-unit. 

Hoogachtend, 
Nol Vriends (portiersdienst) 

Jan was Piet. 
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D.I.O. 
PROGRAMMA 
VOOR DE MAAND JANUARI 1982 

LEDENVERGADERING 
15 Januari 1982. 
Zie pag. 34 in deze Singel. 

TONEELCLUB Iedere donderdagavond 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 Revali- 
datiecentrum 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 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 	 

0.0 	 !lil 
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Dat Nederlands een moeilijke taal voor vreemdelingen is, wist I 
waarschijnlijk wel. Charivarius heeft daar een komisch gedicht 
over gemaakt, dat we hier laten volgen. 

Charivarius 

Taal-rijm 

Opgedragen aan de vreemdeling, die Hollands leert. 

0, vreemdeling, die onze taal bestudeert, 
Lees verder. Ik wed dat mijn Rijm je wat leert. 
'k Hoop niet, dat de studie je tegen zal vallen, 
Zo zegt men bal- ballen, maar ach: niet: dal- dal len. 
En 't enkelvoud, vreemdeling, van koeien is: koe 
Maar de boef draagt wel boeien, de drenkeling geen boe. 
En Vondel, je weet het, schreef prachtige reien, 
Maar niemand bestelt in een lunchroom ooit eien. 
En kinderen is niets, noch ook winderen- dan wel lammeren, 
En wortelen, geen eikelen, noch borstelen of kammeren. 
Zo kom je vanzelf op de lastige paderen: 
Rad- raden? Stad- staden? Is vad stam van vaderen? 
En waarom- dat heb ik nog nooit goed begrepen- 
Vergaan en geen schippen, die stranden op kiepen? 
De boer houdt geen haanders, maar zeker wel hoenderen, 
En draagt op het land meestal klompen - nooit schoenderen. 
Zeg naaister, maar schilderster moet je niet zegge', 
Ook niet koninges of dievin of vriendegge. 
Dan demunitiva, als scheepje van schip; 
Heeft Jantj' al een zweepje - zijn pa heeft geen zwip. 
Ook werkwoorden moet je met zorg bestuderen. 
Want als je niet oppast, dan scheur je je kleren. 
Je zult al wel weten - ik hoop, dat je 't wist, 
Dat je heden zult eten, maar gisteren niet ist. 
Toen gisteren de torenklok twaalf had geslagen, 
Zeg, ben je toen rustig naar huis toe gegagen? 
Gezegd is niet beter gezegd dan: gezeid, 
Maar nooit is er nog naar een drenkeling gedreid. 
Och, als je 't maar weet, is 't gemakkelijk genoeg; 
'k Joeg nooit bij 't behang naar een muisje dat knoeg. 
En als je in vervelend gezelschap haast sliep, 
Heeft niemand gemerkt, dat je heimelijk giep. 

Toon was Piet. 
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Ik denk ook wel niet, dat je vaak hebt gezocht 
Naar een post in je boek, die verkeerd was gebocht. 

En, 'zaagt gij dien heer?! - stel dat iemand dat vraagt, 

Zeg dan niet: "neen, hier worden geen heren gezaagd". 

Leer ook de getallen, o vreemdeling, aandachtig: 
Zeg vijftig en zestig - niet drietig en achtig. 
Ook d'uitspraak is soms nog een moeielijk ding, 
Immers: beving je ooit van de angst een beving? 
En hoorde j' ooit iemand in 't Hollands bevelen, 
Een vocht naar een lager staand vat te hevelen? 
Al schrijf je ook Gorinchem, spreek het uit: Gorkum, 
Maar schrijf in vergissing niet Borinchem voor Borkum. 
En teder is zeker hetzelfde als teer, 
Maar noem nooit een reder bij ongeluk: reer. 
Misschien ben je 't Hollands in zover al meester, 
Dat je heester niet zo maar laat rijmen op zeester. 
En heb je de klemtoon al zo goed te pakken, 
Dat je lieden, die slabakken, gooit met slabakken? 
En 't enkelvoud, hoe zeg je dat dan wel slabak? 
En rijmt dat op tabak? Of beter op klabak? 
En rijmt dit precies: 'Als Marie gelei maakt 
Dan vind ik, dat die naar een spiegelei smaakt'? 
Dus leer, lieve lezer, de les uit mijn lied: 
Het Hollands is heus nog zo makkelijk niet. 

Je hele leven acht uren per dag in een kelder doorbrengen 
kan niet ongestraft gebeuren. 
De verkalking slaat dan even erg om zich heen als bij 
fossielen die hun geld komen tellen in een atmosfeer 
waarin een kat na twee weken tekenen van flatneurose 
gaat vertonen. 

uit: de zaak jespers van jef geeraerts. 

Jan Was Piet. 
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Wie.... wat.... waar 	 

Als eerste van dit jaar in de schijnwerper van de rubriek Wie.... wat.... waar 	, 
Nel van der Laag, 53 jaar, ongehuwd, geboren en getogen in Breda, wonende in 
de Speelhuislaan. 
Zij is negen jaar werkzaam in het SIZ. 
De eerste vijf jaar werkte Nel als voedingsassistente op afdeling 11, maar bij de 
invoering van het nieuwe voedingssysteem werden Nel en nog enkele voedings-
assistentes overgeplaatst naar het restaurant, omdat daar grote behoefte bestond 
aan vast personeel. 
Op afdeling 11 had Nel overigens heel fijn en gezellig gewerkt. Het kontakt met 
patiënten en personeel was heel goed. Na haar overplaatsing vier jaar geleden, 
moest ze wel even wennen want het werk op de afdeling was heel wat dankbaar-
der dan in het restaurant. 
Maar na een tijdje was ze goed gewend in het restaurant, waar ze samenwerkte 
met een aantal dames onder leiding van juffrouw Geers. De werkzaamheden en 
de organisatie van het restaurant werden steeds uitgebreider en toen is de heer 
Meyvis gekomen om de taak van juffrouw Geers over te nemen. 
De werkzaamheden worden met verschillende diensten goed verdeeld, zodat 
iedereen iedere week wat anders doet. B.v. koffierondje voor de poli's, koffie 
zetten voor de lounge, koffieautomaten op de poli's en automaten in het restau-
rant bijvullen en schoonhouden. Het brengen van schoon servies naar de kanto-
ren, verzorging van jubilea, vergaderingen en andere aktiviteiten. 
Om de beurt kassadienst, wat toch ook een verantwoordelijke taak is. 

Henk was Piet. 
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Zo staat Nel ook wel eens aan de counter, waar iedereen haar natuurlijk van her-
kend, om de personeelsleden vlees te geven en te kijken of er van alles voldoende 
aanwezig is, van brood en van de warme maaltijd. Zo zorgt ze ook, dat het perso-
neel zo snel mogelijk aan de maaltijd kan beginnen en niet te lang hoeft te wach-
ten. Af en toe loopt het wel eens fout, maar dat is niet altijd onze schuld, vertelt 
Nel. Over het algemeen komen er weinig mensen eten, die niet in het ziekenhuis 
werken, soms mensen, die voor een onderzoek hier zijn, of familieleden van een 
erg zieke patiënt, waarbij gewaakt moet worden. 
Op de vraag of ze wel eens leuke dingen meemaakt, zegt Nel: "Er worden wel 
eens op- of aanmerkingen gemaakt zoals: Wat een klein gehaktballetje zeg". 
Antwoord: "Dan moet u maar twee keer kauwen, zuster". 
Of: "Is dit ossestaartsoep, er zit helemaal geen vlees in?" 
Antwoord: "Nou de os heeft er alleen maar met zijn staart in gekwispeld, dus 
zodoende". 
Je moet natuurlijk wel opletten, tegen wie 
je het zegt, want niet iedereen kan tegen 
zo'n opmerking. 
Er wordt weleens geklaagd, dat de hapjes 
voor het avondeten snel op zijn maar het 
is heel moeilijk om dit te bestellen; de ene 
keer gaat alles op en de andere keer blijft 
de helft over en dat is ook niet nodig. 
Over hel algemeen zijn de personeelsleden 
vriendelijke en beleefde klanten. 
En het werkt bijzonder prettig in ons 
restaurant. 
Naast haar werkzaamheden in de SIZ 
heeft Nel ontzettend leuke hobby's, zoals 
u op de foto's wel heeft gezien. Het 
maken van poppen van stof of van klei, 
wat een hardstikke leuke bezigheid is. 
Een jaar of drie geleden is Nel ermee be-
gonnen. Ze had het een keer van iemand 
gezien, en dacht, dat ga ik ook proberen. 
De eerste pop is net zo'n boerentrien, 
maar ze kan het niet over haar hart ver-
krijgen om ze weg te gooien. 
Nou zien ze er heel wat beter uit, de oogjes, armpjes en beentjes die van klei 
zijn, kunnen zelfs bewegen. 
Als Nel veel tijd heeft, maakt ze ook wel eens poppen voor andere mensen of 
voor speciale gelegenheden. Laatst was de chef-kok 12 1/2 jaar in dienst en toen 
heeft ze een kok gemaakt. 
Alle poppen, die Nel maakt, kleedt ze leuk aan met veel kant en kraagjes en zo 
heeft ze er in die drie jaar al een stuk of honderd gemaakt. Verder heeft Nel als 
hobby's: Postzegels verzamelen van Indonesië, Nederland en overzeese gebieds-
delen. 
Tip voor D.1.0.: Ruilbeurs voor postzegelverzamelaars! 

Alex was Piet. 
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Schilderen op doek: landschappen, bloe-
men, voor haarzelf of als cadeau. 
Nel vertelde: "Ik heb ooit eens 'n schilde-
rij verkocht. Thuis hebben ze daar vrese-
lijk om gelachen, maar ik heb er toch nog 
'n mooi centje mee verdiend en je weet 
maar nooit. Misschien wordt ik nog eens 
beroemd met mijn doeken". 
Ik kom echt tijd te kort als ik alles zou 
willen bijhouden. Maar voor breien, bor-
duren en haken maak ik ook nog tijd vrij 
en tuinieren vind ik ook leuk. 
Om een beetje in konditie te blijven ga ik 
in de winter eens per week zwemmen en 
in de zomer om de dag. 
Vroeger heb ik aan volleybal gedaan en 
speelde kompetitie wedstrijden, maar jam-
mer genoeg kon ik met m'n verschillende 
diensten dit niet meer kombineren. 
Thuis verzorg ik mijn moeder, die op het 
moment in het ziekenhuis ligt, maar ik hoop ze gauw weer bij mij te hebben. 
Als huisdier heb ik een poedel "Blacky". 
Dus heb ik mijn handen vol aan allerhande dingen, maar ik doe het allemaal 
graag en heb het opperbest naar mijn zin in het SIZ. 

Wij bedanken Nel voor haar medewerking aan Wie 	wat. waar 	 en wensen 
haar succes toe met haar bobby's en tevens een voorspoedig Nieuwjaar. 

Redaktie. 

Jan was Klaas. 
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Neem een kind uit •., een krottenwijk voor 
uw rekening  

De bevolking van de Derde Wereld trekt 
massaal op naar de grote steden. Meestal inde 
vergeefse hoop op werk en een beter bestaan. 
Wie zijn de dupe? Alweer de kinderen. 

Vaak alleengelaten, ondervoed en ver-
waarloosd, proberen zij zich door bedelen en 
kinderarbeid in leven te houden. Z6 starten zij 
hun leven. Hoe zal het eindigen? Daarover 
kunt u beslissen. 

Voor f 20,- per maand redt u één zo'n kind 
van de afgrond. 
Voor dat geringe bedrag wordt u sponsor van 
het permanente hulpprogramma "Neem een 
kind voor uw rekening". Het kind krijgt dan 
meer toekomstkansen. U zult het kind nooit 
bij naam kennen of op een foto te zien krijgen. 
Maar het bestaat echt. Ook met uw eenmalige 
gift zijn wij blij. Giro 1111.222 t.n.v. onze Stich-
ting, met vermelding "Sponsorprogramma". 
Ons kinderhulpprogramma omvat verder projecten 
als: beter onderdak, voedselprogramma's, water-
voorziening, onderwijsmogelijkheden enz. Infor-
matie op aanvraag. 

Stichting 
"Mensen in Nood" 
's-Hertogenbosch 

. BON Ma, ik neem zo'n kind voor mijn rekening. Met betaling 
wacht ik tot nader bericht. 

D Ik wil graag uitvoerig worden geïnformeerd 
over uw kinderhulpprogramma. 1 

1 	Dhr./Mevr./Mel• Voorletters 

Adres 

1:L11LI_EL.111L1.11 1 111111 
Postcode 	 Plaats 

, 1 	 ; 1_ _L_L ij 1  1  1 1 I I H 	I  
S.v.p. aankruisen, invullen met BLOKLETTERS en opsturen aan Stichting 	 SIZ 	I 
"Mensen in Nood" Antwoordnummer 10, 5200 VB 's-Hertogenbosch. 

Postzegel hoeft niet, maar mag  wel. 
	 olm mi 
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Uitnodiging voor karnavalsbal 1982 

Na het grote succes van vorig jaar met het 11-jarig bestaan van de kolder-
spuiters, hebben wij besloten om ook dit jaar weer een karnavalsbal te 
organiseren en wel met 4 andere instellingen nl. 
Laurensziekenhuis - Ruitersbos- Valkenhorst en 't Elisabethverpleeghuis. 
De gehele organisatie berust bij de personeelsvereniging van 't Ignatius 
in samenwerking met de Kolderspuiters. 
Dit karnavalsbal zal muzikaal worden opgeluisterd door de karnavals-
kapellen Mesjogge en Large-Alfa. 
Langs deze weg nodig ik u graag uit om op 12 februari 1982 dit feest 
samen met de raad van elf en mijn gevolg te komen vieren om 20.00 uur 
in de lounge van ons ziekenhuis. 

Opperkolderspuiter Jan le. 

Dag lieve medemens, 

Neem je tijd om gelukkig te zijn. 
Je bent een wandelend wonder op deze aarde. 
Je bent enig, uniek, onvervangbaar. 
Weet je dat? 
Waarom sta je niet verstomd? 
Ben je niet blij, verbaast over jezelf? 
En over al die anderen om je heen? 
Vind je het zo gewoon, zo vanzelfsprekend, dat je leeft, dat je leven 
mag, dat je de tijd krijgt, 
om te zingen en te dansen, 
om gelukkig te zijn? 
Waarom dan je tijd verliezen in een zinloze jacht naar geld en bezit? 
Waarom ruzie maken, je vervelen, je verdrinken in zinloos amusement 
en slapen als de zon schijnt? 
Neem rustig je tijd om gelukkig te zijn. 
Tijd is geen snelweg tussen de wieg en het graf, 
maar ruimte om te parkeren in de zon. 

Phil Bosmans, 
bundel: Menslief ik hou van je. 

Esther was Pietje. 
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OPHEFFING 
WOENSDAG 3 FEBRUARI 1982 

heft de leerlingengroep 

KARMA 
zichzelf op, door kollektief de status van leerling-
verpleegkundige naast zich neer te leggen. 

UITNODIGING 
Op deze dag, 3 februari 1982, wordt u allen uitge-
nodigd op de receptie en het daarop volgende 
eindexamenfeest ter gelegenheid van hun diplo-
mering. 

Plaats en tijd van dit gebeuren zal in de maand 
januari 1982 d.m.v. affiches op de prikborden 
bekend gemaakt worden. 

Tot ziens, 
LID (3e jrs. I.l.) 

P.S. Die avond uniek programma. 

	/ 
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Na ongeveer 2 1/2 uur had de Sint alle cadeautjes 
uitgedeeld te zamen met zijn Pieten. 
Na vele handjes te hebben geschud van groot en 
klein verliet de Sint met zijn gevolg de aula. 
St. Nicolaas en Pieten, bedankt voor jullie komst, 
tot volgend jaar. 
D.I.O. ook bedankt. 

1 

Terugblik St. Nicolaasmiddag 

Heel veel kleine hartjes klopten 
weer op zondagmiddag, 29 novem-
ber j.l. St. Nicolaas en zijn Pieten 
zouden weer een bezoek brengen 
aan de kinderen van het personeel. 
Om ongeveer 14.00 uur waren alle 
kinderen aanwezig (60) met vaders 
en moeders en ook wel oma's. 
Ze hadden allemaal tekeningen 
meegebracht, die werden opge-
hangen. Er werd chocomel en li-
monade voor de kindertjes ge-
schonken. De aula was ook gezel-
lig versierd met al die kleurplaten 
aan de muur. 
Tegen half drie kwamen er 5 grote Pieten binnen, die de kinderen kwamen ver-
blijden door te strooien en wat te zingen met hen. Nadat de kindertjes gewend 
waren aan de Pieten, kwam dan toch St. Nicolaas met zijn Piet binnen; toen 
klopten er helemaal veel kinderhartjes sommigen kropen onder tafel of vonden 
troost en bescherming bij hun ouders. 
St. Nicolaas was weer erg blij zoveel kindertjes te zien, hij had dan ook voor 
allemaal iets meegebracht. Plotseling kwamen er twee kleine Pietjes binnen, die 
vele kinderhartjes wonnen, want zij hadden genoeg te doen met deze hummeltjes. 
De muziek werd weer prima verzorgd door de heer Demarbaix, die dit al jaren 
voor zijn rekening neemt. 

Laura was Pietje. 
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Mogen wij ons even voorstellen 	 

Wij zijn de 34 geslaagden van de leerlingen groep van september 1981. 
Wij heten nu SHIVA. 
Verderop in deze Singel zal u uitgelegd worden wat deze naam voor ons betekent 
en voor u zal kunnen gaan betekenen. 
Wij hopen in de ons resterende 3 1/2 jaar nog veel van u te leren en zijn altijd 
bereid ons steentje daaraan bij te dragen. 

Leerl. groep SHIVA. 

Noortje Beduwé Elly Bootsman Ineke Poppelaars Wilma Trappel 

Miranda Verhaeren 
	

Stan Verhoeven 
	

Marieke v.d. Vliet 	Adriënne 
v. Rijckevorsel 

Julia Brant Marina v. Caam Maureen Dennert Yvonne Gielen 

De mens is er niet voor gemaakt om te werken. 
Het bewijs daarvoor is, dat hij er moe van wordt. (Alphonse Allais). 
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Rien Reiniers 

Caren v. Dongen 

José Maes Erna Melsen 

Gerdine Diels Saskia v. Spaendocnk 	Nuëlle Backx 

Anne-Marie Hendriks 	Monika Lips Jeanne v. Oosterhout Mieke Swarte 

Mees Willemsen 
	

Jolanda de Zwart 
	

Petra v. Beek 
	

JacquesBlommerde 

De mens went overal aan, behalve aan geluk en aan rust. 
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Carla Kalthof 

Lizette v.d. Weele 

Albert Monsieurs Marjolein Doggenaar Veronique v. Gils 

Petra Nollen 

Ongewenst reklame drukwerk 

Het zal u ook wel eens verbaasd hebben, dat u weer een aan u gericht reklame 
drukwerkje in uw brievenbus aantrof. lets waar u niet om gevraagd had (misschien) 
zelfs helemaal geen interesse in heeft en het zeker nooit bij die firma zou bestel-
len. 

Hoe komt men toch aan mijn adres, vraagt u zich dan af. Dit is voor u een vraag 
en voor een aantal slimme reklame jongens een weet. Zij kopen gewoon uw adres 
Bij wie en hoe is nog niet helemaal duidelijk. 

Wel kennen wij nu het adres van het Genootschap voor de Reklame, waaraan u 
een verzoek kunt richten om voortaan verschoond te blijven van dit ongevraagde 
reklame drukwerk. U dient dan een brief of briefkaartje te sturen aan: 

Genootschap voor Reklame 
Sektie Direct Marketing 
Antwoordnummer 666 
1000 TL Amsterdam 

Bijgaand treft u het antwoord van dit genootschap aan, waarin zij hun medewer-
king aan uw verzoek toezeggen. 
Doe er uw voordeel mee. 

Redaktie. 

Een gezond mens is een zieke, die het van zichzelf niet weet. 
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GENOOTSCHAP VOOR RECLAME  
SECTIE DIRECT MARKETING- ANTWOORDNUMMER 666, 1000 TL AMSTERDAM. 

Amsterdam, November 1981 

Geachte he,.2r, 

Wij ontvingen uw verzoek in het vervolg geen ongevraagd reclamedrukwerk toe-
gezonden te krijgen. 

Wij hebben intussen de betreffende adverteerders, die als lid zijn aangesloten 
bij de Sectie Direct Marketing van ons Genootschap en bij de Nederlandse Post-
orderbond, van uw verzoek op de hoogte gesteld en zij zullen zo snel mogelijk 
ervoor zorg dragen dat uw naam en adres uit hun bestand worden verwijderd voor 
de toezending van reclamedrukwerk. 

Volledigheidshalve wijzen wij u op het volgende. Wij kunnen u niet de absolute 
garantie geven dat u van de betreffende adverteerders nooit meer iets zult ont-
vangen. Een afwijking bijvoorbeeld tussen de schrijfwijze van uw naam en adres, 
zoals die in een computerbestand voorkomen en waaronder u ons schreef, maakt 
het mogelijk dat uw naam niet altijd wordt gevonden. Wij streven er echter oprecht 
naar zoveel als in ons vermogen ligt aan uw verzoek te voldoen. Aarzel niet ons 
nogmaals te schrijven als u na een paar maanden (een overgangsperiode moet u ons 
gunnen) toch nog geadresseerd drukwerk van deze bedrijven ontvangt. Zendt ons 
dan adresbandje, envelop of bestelbon, die u ontvangen heeft en waarop uw naam 
en adres voorkomen. Dan kunnen wij zien "uit welke hoek" het poststuk kwam en 
onze leden kunnen dan met grotere zekerheid uw naam in hun adressenbestand op-
sporen. U kunt ons dit toesturen onder antwoordnummer 666 (een postzegel is niet 
nodig!). Wilt u echter wel zo vriendelijk zijn ons altijd uw postcode op te geven? 

Nog één opmerking: 
Wij kunnen jammer genoeg geen invloed uitoefenen op het niet langer ontvangen van 
ongeadresseerd reclame-materiaal, d.w.z. bijvoorbeeld de folders van buurtwinke-
liers, de huis-aan-huisverspreiding van drukwerk of buurtkranten en dergelijke. 
Ook kan het zijn, dat uw naam en adres ontleend zijn aan een adres- of telefoonboek, 
aan een ledenlijst of aan een ander voor ieder toegankelijk en nauwelijks te verifiëren 
adressenbestand. Geadresseerd materiaal, niet afkomstig van onze leden, kunnen wij 
dan ook niet tegenhouden omdat de P.T.'F. (die ons alle medewerking verleent) een 
wettelijke bestelplicht heeft. Daar echter een niet onbelangrijk deel van geadresseerde 
reclame afkomstig is van onze leden, kunt u erop rekenen, dat een verminde'ring van 
het reclamedrukwerk zeker is te verwachten. 

Vertrouwend u hiermee van dienst te zijn, 

hoogachtend, 
GENOOTSCHAP VOORRECLAME 
Drs. J.L. Klein 
Directeur 

België: Morning-after-pil is 's anderdaags pastille. 
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Vrijdagavond 	 15 januari 1982 

D.1.0. 

JAARVERGADERING 

In de huiskamer van de school 
(boven de lounge) 

Aanvang 20.00 uur 

Deze avond is bestemd voor ALLE 852 D.I.O. leden 

België: Sexshop is geslachtshuis. 
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Ook dit jaar hebben op 5 dec. j.l. een 
aantal enthousiastelingen menige pa-
tiënt in ons ziekenhuis een prettige 
sinterklaasmiddag bezorgd. 
Onder leiding van Claudia Smeur en 
José Wolter van de Aktiviteitenbege-
leiding zijn deze mensen de diverse 
verpleegafdelingen met een bezoek 
gaan vereren. Aan de reakties van de 
patientjes en patienten te zien werd dit 
zeer gewaardeerd. Aan de sinterkla-
zen en zwarte pieten namens hen een 
welgemeend DANKJEWEL!!! 

Wie wie is zullen wij u nu ontsluieren: 
SINTEN: 
Jan Bervoets 	 DIPV 
Rinus van de Broek 	Schoonmaak 
Anton Joossen 	Schoonmaak 
Anton van Oosterhout Schoonmaak 
Jan Lambers 	 DIPV 
PIETEN 
Marian Ackermans 
	

Leerl. verpl. 
Frans Bogaerts 
	

Schoonmaak 
Ad Broeders 
	

Schoonmaak 
Herman Leenders 
	

Verplk. afd. 18 
Alex Lambers 
	

Leerl. Verpl. 

Zoekplaatje 

Hans Snel, sneller weg dan wij dachten. 
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Wist U dat 	 

— We er weer zijn in het nieuwe jaar. 

— Het 12e kolderspuiterbal gehouden zal worden op 12 februari 

— U nu alvast deze avond vrij kunt houden 

— Het bal zal plaats vinden in de lounge 

— Miggy het goed doet samen met Annie 

— Ze no. 1 staat bij de nationale top 30 - polderpop parade, Nederlands talige 
top tien, de piraten top 5. 

— Weerg benieuwd zijn naar haar 2e plaatje 

— De nieuwe karnavalshit van André van Duin, Joep Meloen heet. 

— De Biemeeuwessen het songfestival wonnen 

— Het nieuwe Kielegatse karnavalslied "B-R-E-D-A-Breda" heet. 

— Dit liedje op de plaat is opgenomen 

— Marian - Maria en Willem in het koortje meezongen 

— De Prins van het Kielegat Suus Quklequ heet 

Op woensdag 12 mei de dag van de verpleging de zeskamp zal gehouden 
worden op het Elisabeth verpleeghuis 

Er dan 10 instellingen meedoen 

— Op dinsdag 6 april de 3e B.I.C.zomer-avond competitie start 

Op 15 januari de D.I.O. jaarvergadering plaats vindt. 

Ook u daar van harte welkom bent 

Ik u allen nog prettige dagen toewens. 

Tot ziens, 

Den Bck. 

Eindexamenfeest KARMA; 3 februari 1982. 
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Pensioenpremie 1982 

De raad van advies van het PGGM heeft op 27 nov. 1981 met ruime 

meerderheid positief geadviseerd over het voornemen van het 

bestuur om tijdelijk voor het jaar 1982 een extra korting op de 

pensioenpremie toe te passen en deze korting te verdelen voor 

werknemer en werkgever, naar evenredigheid van hun premie-aandeel 

'INa de vergadering van de raad van advies besloot het PGGM-be-

stuur definitief tot invoering van de extra korting over 1982. 

overeenkomstig het voornemen dat op 21 sept. 1981 werd bekendge-

maakt. Reeds op 11 nov. j.l. had het bestuur een werkgroep inge-

steld met de opdracht het bestuur vóór 1 jan. 1982 te adviseren 
over passende bijdragen van het PGGM aan een ekonomisch herstel, 
waaronder de werkgelegenheid. 

VAN 25, VIA 23, NAAR 21% 

Zoals bekend is de reglementaire premie, in de uniforme regeling 

na de harmonisatie per 1 jan. 1982, 25% van de bijdragegrondslag. 

Het werknemersaandeel daarin is 11,7% van bijgedragegrondslag min 
franchise. Door de tijdelijke premiereduktie 1981/1982 zouden 
deze percentages in 1982 23 resp. 10,8 zijn. Met de extra kor-
ting voor het jaar 1982 komen ze op 21% resp. 9,8%. 

PREMIETABEL 1982 

Met reduktie 1981/1982 en extra korting 1982 

Grondslag = 
totaal 

21% van G 

werknemer 

9,8% van 	(G-F) 
werkgever 

11,2% van G+9,8% 	van 	F 

30.000 6.300 784 5.516 
40.000 8.400 1.764 6.636 
60.000 12.600 3.724 8.876 
80.000 16.800 5.684 11.116 

NB 

De berekening is gebaseerd op een franchise (F) van f 22.000. 
De werkelijke F per 1-1-1982 is nog niet bekend, maar zal in 
ieder geval afwijken. 

G = Grondslag = Jaarsalaris 

Gelezen in de STEM: dat gebouwtje van het SML. 
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SHIVA 

Ze zijn d'er weer!!! 
Neen, niet de kinderpostzegels, maar de kersverse, dol enthou-
siaste eerste jaars leerlingen. Op drie december j.l. zijn ze op 

dediverse afdelingen gestart in vaste dienst. In hun preklini-

sche periode hadden zij zich al laten zien als stagiaires, maar 
zij waren toen nog ANONIEM; zij wilden toen nog geen naam beken-
nen. Dat hebben ze nu uiteindelijk gedaan op hun introduktieavond 

Voor een groot publiek, dat zij een tijdje lang bezig hielden 

met allerlei uitingen van kunst en humor, onthulden zij de 

groepsnaam waarmee de groep drie en half jaar door het Ignatius 
wil lopen. 

Op zo'n avond wordt toegelicht wat de naam betekent en waarom de 

groep hiervoor gekozen heeft, maar zo'n uitleg gaat razendsnel 

omdat het voor hun gesneden koek is. Maar de toehoorders - am-
per bijgekomen van de emoties - hebben iets meer tijd nodig om 

tot zich door te laten dringen hoe dat nieuwe zusje of broertje 

heet. SHVIA dus, maar zoals ik net zei....is het een broertje 
of zusje? 

Diezelfde avond nog is het hoofd van de computer afdeling gebeld 

en hem werd gevraagd om uit te zoeken waar de SIZ medewerkers 

nu mee geconfronteerd werden. 

De computer heeft het hele week-end 
gerateld, doch zonder enig resul-

taat. Achteraf blijkt dat onze 

elektronische werker van wester-

se makelij is en zich niet wenst 

te verdiepen in oosterse religie. 

Shiva, dat zijn we later te weten 
gekomen van echte geleerden, is 

een god uit het Hindoeisme. Voor 

de belangstellenden - het is een 

man. Op diverse afbeeldingen 
wordt Shiva voorgesteld met meer-
dere armen (vier of acht). De 

groep zelf liet ons die avond 

weten dat zij er zes armen aan 

gezien hadden. 

SHIVA: Samen Helpen In Verpleging-A 
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Nou ja, alweer een diskussie over een paar handjes.... is nooit 

weg in de verpleging; komt daarbij nog dat Shiva een derde oog 

heeft, en dat kan hier in het ziekenhuis zeker van pas komen. 

Shiva is de god van de wedergeboorte, de kosmische kracht van 

"vruchtbaarheid en voortplanting, want het leven gaat op uit de 

Mood. Shiva vertegenwoordigt het grote ritme van leven en dood, 
gesymboliseerd in de extatische dans, die hij uitvoert in de 

ronde ruimte: de dansende levensdrift, die zichzelf vernietigt. 

Dat is het dus allemaal, en daarom heeft de groep deze naam ge-
kozen. We zijn benieuwd hoe deze nieuwe verpleegkundigen zich 

zullen laten kennen: vruchtbaar? ritmisch? extatisch? dansend? 

of combinaties hiervan??? 

Op die gezellige introduktie-avond hebben zij er nog een toe-

lichting bij gegeven, die het mogelijk iets duidelijker maakt: 

Shiva mag ook gezien worden als de afkorting van: 

Samen Helpen In Verpleging A. 

Daarmee bieden zij en vragen zij samenwerking en kollegialiteit. 

Een Shiva met zoveel handen is door meerderen vast te houden. 

Laten we hopen en wensen dat die entoesiaste start aan de ver-

wachtingen zal voldoen. 

Jullie van Shiva, in ieder geval hartelijk dank voor de intro-

duktie avond en een fijne leerlingentijd toegewenst. 

afd. Opleidingen 

Kunt U dit vertalen? 

Dees' ochtend las ik in de gazet over een wreed accident op de steenweg op Oevel. 
Sjefke was door zijne moemoe om bijval naar de beenhouwer en om appelsienen 
en pompelmoezen naar de madam van de groente gestuurd. 
Hij ging met zijn trottinet met in zijn polleke zijne kabas. Hij geraakte echter van 
de baan en accidenteerde tegen een leer. Een stielman viel omlage tegen een 
stuur en verloor zijne botten. 
De madam van de charcuterie die het had zien plaatsvinden ging van hare zelve. 
De 900 die seffens arriveerde kon slechts lichte kwetsuren vaststellen. 

(van onze belgische schrijvert) 

DIOR: beiden zoeken kandidaten voor open plaatsen in januari a.s. 
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PUZZEL 
nummer 1 

HORIZONTAAL 
1. Sierplant uit Indonesië 
7. Stootwapen 
8. Midden-bovendeel van de tong, 

10. Dunne twijg 
12. vergevorderd in de tijd 
14. Volksnaam van de kauw 
15. telwoord 
18. titel 
20. groot vertrek 
22. onderricht in het paardrijden 
23. wijfje van de bok 
25. deel van Azië 
27. door, met 

28. Zuidamerikaanse dans 
29. militaire rang 
30. halsdoek 
32. geheel gevuld 
33. paardeslede 
35. achtersteven van een schip 
39. bezieldheid, vuur 
42. en andere 
43. chemische symbool 
44. sedert 1937 de officiële naam 

voor de Ierse Vrijstaat 
46. lawaai, drukte 
47. achterkleinzoon van Noch 

()omen Offset wenst U alle goeds voor 1982. 
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HORIZONTAAL (vervolg) 
48. insekt 
49. persoonlijk voornaamwoord 
51. de dato 
52. graanpakhuis 
53. overeenkomst 
56. eerstkomende 
58. soort café 
59. insekteneter 
60. muzieknoot 
62. onvergelijkelijk 
64. tenen mand 
66. ondergrondse spoorweg 

VERTIKAAL 
1. lichaamsdeel 
2. deel van een dynamo 
3. Ned. Spoorwegen 
4. koninklijk besluit 
5. niets uitgezonderd 
6. planeet 
7. muzieknoot 
9. kinderuitroep 

10. advies 
11. beoefenaarster van een zekere tak 

van sport 
13. telwoord 
14. fijn haakwerk 
16. witte, kristalvormige ijsaanslag aan 

gras 
17. Europeaan 
19. Oosteuropese havenstad 
20. langvleugelige watervogel 
21. gewricht 
23. bitter vocht 
24. oorlogsvaartuig 
26. lokspijs 
28. doortochtgeld 
31. roofvogel 
32. plaats in Groningen 
34. vertrek van een woonhuis 
36. geluid van de ezel 
37. gelukkig nieuwjaar 
38. slingerplant 
40. afkerig van werk 
41. gevangenis  

68. afvaldraden van vlas of hennep 
69. corpulent 
71. kist van open latwerk 
72. bolgewas 
73. tamelijk goed 
75 voegwoord 
76. doortrapt, slim 
78. plaats op zuid-Beveland 
80. stad in Duitsland 
82. gasvormig element 
83. plaats in Noord-Brabant 

44. stad in Duitsland 
45. lijst van zaken die voor het gerecht 

behandeld moeten worden 
50. bijwoord 
51. titel 
53. ambacht 
54. rolletje zeemleer of papier gebruikt 

om bij krijttekeningen de tinten 
door wrijven gelijkmatig te verde-
len 

55. lijmachtig vocht 
57. zangvogeltje 
58. snavel 
60. water doorlatende 
61. bepaalde gang van een paard 
63. regenboogvlies van het oog 
64. slaapplaats 
65. troefkaart 
67. bloeiwijze 
69. jachttrofee 
70. roofier 
73. vierhoek 
74. buitendijks land 
77. maanstand 
79. voegwoord 
81. laatstleden 
82. op het ogenblik 
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• 
• 

• 
• 

Oplosssingen insturen vóór 19 januari 1982. 
Onder de juiste inzendingen zal de prijs f 25,00 weer worden verloot. 
Succes! 

OPLOSSING SCHAKELPUZZEL nr. 12 

Schakelpuzzel 

Horizontaal: 
4. einde, 6. begin, 8. onder, 10. Eva, 11. baken, 12. zeven, 13. nat, 17. noord, 
18. trans, 19. agent, 20. steeg, 22. varen, 24. edele, 26 kar, 27. Soest, 28. loods, 
29. rit, 33. debet, 34. aarde, 35. ronde, 36. steel, 38. kreet, 40. kogel, 42. Ena, 
43. snaar, 44. kreng, 45. bel, 49. einde, 50. roven, 51. naast. 

Vertikaal: 
1. ons, 2. ego, 3. Ede, 4. erven, 5. eland, 6. beest, 7. niets, 8. omega, 9. riant, 
14. toren, 15. kaars, 16. teken, 20. stand, 21. groot, 22. Vesta, 23. N iobe, 
24. Endor, 25. Elite, 30. abeel, 31. ariël, 32. enige, 36. sonde, 37. lente, 38. klaar, 
39. tiran, 40. kanon, 41. leest, 46. UNO, 47. Eva, 48. nar. 

Uit de juiste inzendingen (11) kwam F. Dekkers als winnaar uit de bus. 
Proficiat, en geef er maar een rondje van. 

In bal6s14E vol 
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EEN BAKSKE VOL MET STRO 

1. Heel lang geleden voor de allereerste keer 
Dat had ge moeten zien, 't was verschrikkelijk slecht weer 
Lag hij daar te bibberen in 'n koude koeienstal 
In 'n kribbeke met 'n os en 'n ezel, da was al. 
Maar boven in de lucht konde een sterreke zien staan, 
Dat alsmaar zat te flonkeren tegen een wegwijzerke aan 
Het heeft niet lang geduurd of het was daar volle bak 
Het krioelde van de herders met 'n dikke wollen frak. 

Refrein: 
Jezuske is geboren, halleluja, halo, 
Jezuske is geboren in 'n bakske vol met stro. 

2. Toen kwamen er drie koningen, een zwarte en twee witte, 
Ze vroegen of ze ook mochten komen babysitten 
Ze schonken 'n rol balatum en 'n grote pot vernis 
'n Zalm in allook en 'n aquarium met 'n vis 
De zwarte gaf aan Jozef 'n paar vijlen en 'n boor 
En aan Jezuske 'n sjaaltje en 'n broekske in ivoor 
Maria kreeg 'n zak cement met 'n grote rose strik 
En 'n potlood en 'n gommeke om te gommen kreeg ikik 

Refrein: 
Jezuske is geboren, halleluja, halo, 
Jezuske is geboren in 'n bakske vol met stro. 

3. De heilige geest, die hing daar te schijnen aan 't plafond 
Hij droeg 'n blauwe trainings en 'n purperen plastron 
Op da moment zei Jozef, kijk, da is hier mijne kleine 
Ge zie maar 's aan z'n neus, 't is helemaal de mijne 
De heilige geest moest lachen, ha, ha, ocharme sukkelaar 
Dieje kleine is van mij want ik was de ooievaar 
Jozef gaf de geest een goeie mot op z'n gezicht 
Toen zaten ze meteen zonder klank en zonder licht. 

Refrein: 
Jezuske is geboren, halleluja, halo, 
Jezuske is geboren in 'n bakske vol met stro. 

4. Ze bleven daar maar zwaaien met hun vuisten in 't rond 
Den os en den ezel lagen ook al op de grond 
Toen kwam God de vader en hij sprak: "Dit is mijn zoon" 
Nu stonden ze te gapen, nu zaten ze daar schoon 
Jozef kon nie volgen en die is begonnen zuipen 
En Maria van à vronde die wist ook nie meer waar kruipen 
Da werd me daar 'n kermis, da werd me daar 'n klucht 
Toen viel d'r nog een nest mee engelen uit de lucht. 

Refrein: 
Jezuske is geboren, halleluja, halo, 
Jezuske is geboren in 'n bakske vol met stro. 
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5. Jezus nam z'n fles met pap en havervlokken 
En heeft nog rap 'n verse piesdoek aangetrokken 
Hij zei: "Vrede op aarde aan iedereen die da wil" 
Toen werd weer alles kalm en alles werd weer stil 
Hij had er daar genoeg van en hij ging er maar vandoor 
En trok z'n aureooltje scheef over zijn oor 
Hij is gelijk 'n grote in zijn sportwagen gekropen 
Al die dan mij volgen wil, zal vreed hard moeten lopen. 

Refrein: 
Jezuske is geboren, halleluja, halo, 
Jezuske is geboren in 'n bakske vol met stro. 

Urbanus van Anus. 

"SINGELTJES" 

Voor d echte AQUARIUMliefhebber, TE KOOP AANGEBODEN: 
Een gelijmd aquarium, afmeting 80x40x40 cm. 
Nieuwe waterpomp, merk EHEM, 120 liter per uur. 
Verwarmingselement, incl. thermostaat. 
Luchtpompje, waterdichte lichtbakhouders, stofzuiger, algenkrabber. 
PRIJS: f. 225,—. 

Yolanda Rottier, afd. Ziekmeldingen, toest. 2116 

VERLOREN: 
Verpleegstersspeld nr. 159008. 
Verloren in de omgeving van het ziekenhuis, Brabantlaan, Wilhelmina-
singel. 

Marga Snouwaert, verpl.afd. 14, toest. 2202 
Intern k. 154, gedipl.flat. 

GEZOCHT: 
Voor de komende O.R.-verkiezingen worden enthousiaste medewerkers 
gezocht die zich kandidaat willen stellen als O.R.-lid. 
Informatie te verkrijgen via O.R.-secretariaat, toest. 2151 

Voor iedere 10de van de maand kunt u uw advertenties opgeven via SINGEL 33 
postbus of aan een van de redaktieleden (geheel kosteloos). 
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Jan Damen 25 jaar 
organist 
in St. Josephkerk 

[
Driebanden-titel FOOMEN  
voor Ad Broeders 	I NIET 

HERKIESBAAR  

Verhoeven gelijk 
tegen Wico Tilburg 

r 	 	Mql 
wint in Wouw 

Polotoernooi DIO succes 

ANSEMS WAS GOED OP DREEF  

Wij vervaardigen voor u op maat: 

overkappingen voor terrassen 
en balkons, pergola's, tuin-
serres, voordeurlulfels en 
kunststofkozijnen in- rállerfel 
uitvoeringen 

Voor inlichtingen: J. SEP 

Overwin-
ning 
Timmer-
mans 

GELE KAART 
VOOR SMITS 

Van Gils uit 

het veld gestuurd 

S.I.Z. medewerkers in het nieuws 

OevancheKoniuszek  

Voor deze rubriek kunt u uw kranteknipsels aan de redaktie opsturen via 
Postbus 13, Interne Post. 
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Moeilijke mensen 

In het vorige nummer heb ik u verteld over 
Jenny, nu ga ik u iets vertellen over Wilma. 
Wilma was een klas genote, waarmee ik bij 
vlagen vrij intensief optrok. 
We gingen regelmatig naar Amsterdam. 
waar we een abonnement hadden op de 
voorstellingen van het Nationale Ballet. 
Daarnaast kwamen we elkaar regelmatig 
tegen in de lunche pauze of 's avonds na 
het werk, in de kroeg. 
Door toeval (of was het noodlot) kwamen 
we ook nog in de zelfde cursus groep toen 
ik voor mijn overgangs examen was gezakt. (Ik was met plezier gezakt, maar dat 
had niets met Wilma te maken). 
Op zekere dag kwam ze naar me toe, en vroeg me of ik foto's van haar wilde 
maken. Ze had pasfoto's nodig, en wilde eigenlijk ook wel eens wat goede foto's 
van zich zelf. Verder wilde ze haar moeder een mooie foto cadeau doen. 
Nu, dit verzoek heb ik wel moeten overdenken, en eigenlijk had ik er weinig trek 
in. Niet dat ik bang was dat ik het technisch niet aan kon. Ik had op dit gebied 
van studio portret fotografie al wat ervaring, dus daar lag het niet aan. 
Nee, 't probleem lag meer hierin, dat ik haar te goed kende. 
Vreemde gedacht? Nu voor mij niet. Kijk als ik portretten maak, wil ik de men-
sen zo vastleggen, zoals ze er werkelijk uitzien. 
Mijn probleem was dat ik haar door een zeer specifieke bril bekeek en daardoor 
niet wist hoe ik haar moest fotograferen. Ik had haar daarom de eerst volgende 
weken tijdens de cursus ongemerkt geobserveerd, enkel om te kijken hoe ze zat, 
zich bewoog, hoe ze haar sigaret vast hield. e.d. 
Pas na veel bekijken heb ik toegestemd in een portret reportage. 
We zijn een lange avond aan 't werk geweest en al experimenterend met 't licht 
kwam ik o.a. tot deze foto. Nu geef ik toe, dat dit nu niet bepaald een foto is 
voor in je paspoort, maar samen zijn we er toch wel achter gekomen, dat dit de 
mooiste foto is van de hele serie. Het is gewoon zo dat je even wat langer moet 
kijken, maar hoe langer je kijkt, hoe meer je herkent en ontdekt. 
Een heel verhaal voor een foto, is 't niet? En u zult denken dat kan toch niet, 
zo veel werk, en waar moet je allemaal wel niet op letten? 
Nou volgende keer zal ik u iets heel gewoons laten zien. 

Met dank, 
Pan Producties. 

46 



Personalia 

GEBOREN 

Daniëlle dochter van dhr. en mevr. v. Liesdonk-Brokke 
funktie lab. d.d. 6 november 1981 

Meike 	dochter van dhr. en mevr. Heestermans-Veldhuisen 
I.I. verplk. afd. 14, d.d. 10 november 1981 

Laura 	dochter van dhr. en mevr. van Ginneken 
voorwerker centr. keuken, d.d. 20 november 1981 

HUWELIJKEN 

Pim de Jong X Mia Otto; adm. medew. med. adm. 

Piet v.d. Westen X Elly Zopfi; sekr. poli gyn. 

Wil Goedhart X Ingrid Ritmeyer; rbnt. lab. 

C. Meurs X R. van Grondelle; teaml. 07, hfd. PZ 

d.d. 18 december 

d.d. 18 december 

d.d. 23 december 

d.d. 17 december 

Voor de ONTVANGEN BLOEMETJES tijdens ziekte, huwelijk en geboorte 
BEDANKEN 

R. Jansen-Dubois 	 verpl. afd. 11 
C.M.P. Kuijpens 	 wnd. hfd. 13 
Lida Geerts-Maanen 	 hfd. 08 
G. van Es 	 rbntgen afd. micro 
A.J. v.d. Enden-Braat 	 civ. dienst 
J.C.H. Janssen 	 techn. dienst 
Dhr. en mevr. Jonk-Noteboom 	 Boschstraat, Breda 
I. Weyers 	 hfd. 09 
Cor en Sonja van Ginneken 	 centr. keuken 
Rob Valk 	 dienst organisatie 
L. v.d. Linden-Bathoorn 	 verplk. 18 
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IN DIENST PER 16 NOVEMBER 1981 

Dhr. A.J.C. van Gils 
	

portier 	 portiersdienst 
Mej. A.A. Hey 
	

I.I. OK ass. 	 OK 

IN DIENST PER 1 DECEMBER 1981 

Mej. D.A.M.G. Gerards 	 verplk. (inopl. anaesthesie) OK 
Dhr. B.L.J.M. Durlinger 	 hoofd dienst 	 organisatie 
34 1 e jaars leerling verpleegkundige 
(voor de namen zie elders in de SINGEL) 

UIT DIENST PER 30 NOVEMBER 1981 

Mej. R. Bal 	 poolverpleegk. 	 verpl. alg. 
Mevr. Rietkerke-v.d. Berg 	verpleegk. 	 11 
Mej. Koks 	 Verpleegk. 	 verpl. alg. 
Dhr. H. Kol 	 apotheker 	 apotheek 
Mej. A. van Loon 	 weekendhulp 	 centr. keuken 
Mej. J. v. Oosterhout 	 poolverpleegk. 	 verpl. alg. 
Mej. R.Soerjaman 	 verpleegk. 	 OK 
Dhr. Th. Wijffels 	 arts-assistent 	 gynaecologie 
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DE ONDERNEMINGSRAAD 

van de 

STICHTING IGNATIUS ZIEKENHUIS 

wenst U een 

VOORSPOEDIG 

1 9 8 2 
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TUSSENTIJDSE O.R. VERKIEZINGEN 3 FEBRUARI A.S. 

Uitwisseling informatie 

Tot nu toe hebt U de notulen van de overlegvergaderingen alleen 

kunnen lezen op de publikatieborden op de afdelingen, zo ze 

daar al werden opgehangen. Hiermee willen wij geen verwijten 

richten aan de afdelingshoofden, maar slechts te kennen geven 
dat wij onszelf ervan bewust zijn dat dit eigenlijk een te ge-

brekkige manier is om u te informeren over de ondernemingsraad. 

Daarnaast•vindt u tegenwoordig in Singel 33 een bundeltje OR-
onderwerpen, waarbij wij proberen er een prettig leesbaar geheel 

van te maken. Om dat te bereiken vinden wij dat daar geen notu-

len van vergaderingen tussen thuis horen. Daarom zijn wij naar 

een manier gaan zoeken om iedereen in de gelegenheid te stellen 

de notulen van onze vergadering te lezen. 
Vanaf januari bieden wij daarom naast de verspreiding per afde-
ling alle medewerkers de mogelijkheid zich te abonneren op de 
vergaderstukken van de OR. Eén telefoontje naar de secretaresse 

van de OR (toestel 2151) en U ontvangt voortaan de agenda voor 
de volgende vergadering en de notulen van de laatste vergadering.  

Ten aanzien van de notulen moeten wij echter de beperking opleg-

gen dat deze pas kunnen worden verspreid na goedkeuring, waar-

door U deze een maand na de vergadering ontvangt. 
Tussen alle kollega's die belangstelling hebben voor een derge-

lijk abonnement willen wij vooral hen die op één of andere ma-
nier betrokken zijn bij werkoverlegsituaties attenderen op deze 

mogelijkheid. Daarbij zou het voor ons interessant zijn om de 

verslagen van werkoverlegbijeenkomsten te mogen ontvangen. 

Wij zijn ons ervan bewust hiermee slechts een beperkte aanzet 

naar meer openheid binnen ons ziekenhuis te geven. Maar mis-
schien dat andere overlegorganen, die over ruimere informatie 

en mogelijkheden beschikken, ooit nog eens ons voorbeeld volgen. 

Regelingen op personeels- en sociaal beleid 
In reaktie op de Consept Beleidsnota S.I.Z., die eind september 

naar de Bestuurskommissie Beleidsformulering werd gestuurd, stel 

de de O.R. dat de paragraaf die betrekking had op het Sociaal 

Beleid zeer onduidelijk was en dat knelpunten alsook duidelijke 

beleidsvoornemens niet aan bod kwamen. De O.R. vroeg dan ook om 
bestaande regelingen en procedures te gaan formaliseren. 
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Dit alles leidde er toe dat de O.R. op 19 november j.l. een brief 

liet uitgaan naar de Directie met als inhoud: 

Geachte Heren, 

Gaarne zouden wij van u een inventarisatie van bestaande rege-

lingen op het gebied van personeels- en sociaal beleid willen 
ontvangen om als O.R. in de toekomst beter te kunnen omgaan met 
vragen en problemen die hierop betrekking hebben, alsmede voor 

het opbouwen van inzicht in het beleid, zoals dat nu wordt ge-

voerd. Gaarne zouden wij voor het einde van dit jaar over deze 

informatie willen beschikken en rekenen hiervoor op uw medewer-
king. 

In de Overlegvergadering van 26 november deelde Dhr. Mallens me-

de dat in de Directievergadering van 24 november de brief van de 

O.R. was behandeld en dat besloten is, dat de Directie aan Per-

soneelszaken zal verzoeken om ons verzoek positief tegemoet te 
treden. 

Stand van zaken concept-nota beleidsformulering 

De voorzitter van de Bestuurscommissie Beleidformulering 

(prof. Bagchus) bracht op 22 okt. 1981 in de bestuursvergadering 

het volgende naar voren: 

a. er gaat een (bedank-)brief naar de 25 personen of geledigen 
die een reactie zonden. 

b. de commentaren zullen gesplitst worden in: 
- inhoudelijke: deze zullen geinventariseerd worden en onder-

verdeeld worden in categorieën; 

- redactionele: deze zullen zo mogelijk onmiddelijk verwerkt 

worden in de nota. 

c. daarna zullen één of meer hearings georganiseerd worden 

d. vervolgens zal er een beperkt aantal werkgroepen ingesteld 

worden 

e. verwacht wordt, dat de definitieve beleidsnota eind september 

1982 gereed zal zijn. 
Het bestuur stemde in met deze werkwijze; op 1 december 1981 komt 

de Bestuurscommissie bijeen. 

TUSSENTIJDSE O.R. VERKIEZINGEN 3 FEBRUARI A.S. 
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O.R. cursus 

Op 28-29 en 30 okt. bezocht de O.R. het A.C. de Bruijn Instituut 
in Oisterwijck, een instituut wat, zoals nog meerdere in Neder-
land, gespecialiseerd is in scholings en vormings cursussen voor 
ondernemingsraden. Het betrof hier een vervolgcursus daar het 
eerste gedeelte (3 dagen) reeds in mei was gehouden. De O.R. zelf 
verantwoordelijk voor de cursus inhoud, had o.a. op het program-
ma gezet: Terugblik - Werkwijze en interne organisatie en de 
Nieuwbouw. Speciaal voor het laatst genoemde punt had de O.R. in 
samenspraak met de cursusleiding een delegatie van het Elisabeth-
ziekenhuis uit Tilburg uitgenodigd. Waar is dat nu goed voor zul-
len sommige van u denken maar ter verduidelijking, het nieuwe 
Elisabeth Ziekenhuis wordt half 1982 geopend. Het "Programma 
van Eisen", dat voor wat het S.I.Z. betreft als deze Singel uit-
komtal op de bureau's in Den Haag lig, werd in '73 voofgelegd aan 
de toenmalige O.R. van het ElisabethZiekenhuis. Het is dan ook duide-
lijk dat deze O.R. al veel ervaring heeft opgedaan met ontwik-
kelingen rondom een nieuwbouw, wij noemen u een enkel punt 
reorganisatie. Ter afsluiting van het gesprek hebben beide on-
dernemingsraden afgesproken met elkaar in contact te treden 
wanneer hiertoe behoefte zou zijn. 
Wat de werkwijze van de O.R. betreft besprak de O.R. tijdens de 
cursus hierover een discussie stuk wat was aangeboden door 
Marianne v/d Hoogen, Joke Degroote en Henk Smits. 

Het doel van "Concept werkwijze en interne organisatie O.R." is 
om te komen tot het efficiënt werken - benutten van de toegesta-
ne tijd en faciliteiten en een betere structerering in het werk. 
Het stuk werd verder besproken op de O.R. vergadering van 10 dec. 
Nu als laatste punt aangeroerd maar op de cursus als eerste stond 
het evalueren. Evalueren kan een positieve werking hebben wanner 
men wil leren van een aantal zaken die in het verleden niet zo 
zijn verlopen zoals men die had voorgesteld, een negatieve wer-
king heeft het wanneer men daar geen oog voor heeft, dat laatste 
kan zeker niet gezegd worden van onze O.R.! 
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Deze notitie werd behandeld op de Overlegvergadering d.d. 26-11 

Notitie inzake samenwerking S.I.Z. - Klokkenberg 

Ons ziekenhuis heeft sinds de komst van de hartchirurgie een 

speciale relatie met De Klokkenberg gekregen. Met het verstrijken 

van de tijd en het toenmen van het aantal hartoperaties kan ver-

schillend aangekeken worden tegen de ontwikkeling van deze rela-

tie in kwalitatief en kwantitatief opzicht. En er wordt in feite 

ook al verschillend tegen aangekeken door allerlei mensen, zowel 

uit de Klokkenberg - als uit de S.I.Z.-geledigen. Men hoort ge-

luiden, die variëren van volledige scheiding tot volledige inter-
gratie. 

Het is duidelijk, dat de ontwikkeling niet op zijn beloop gelaten 

kan worden. Bij de diskussies ervaart men vaak een gebrek aan 

duidelijkheid in de argumentaties, die geleid hebben tot een 

bepaalde mening of visie. Vele faktoren zijn ook inderdaad nog 

onzeker of onvoldoende bekend. Voor het overzien van de konse-

kwenties van alle denkbare vormen van samenwerking is maximale 

duidelijkheid een eis. 

Door de besturen en direkties van de beide instellingen is over 
deze toekomst bij herhaling van gedachten gewisseld. Ook daar 

stuitte men op onbekende en onzekere faktoren. 

Alvorens beleidslijnen in welke richting dan ook aan u voor te 

leggen, achten de besturen het daarom noodzakelijk, dat een 

inventarisatie van al die denkbare vormen van samenwerking ge-

maakt wordt en de konsekwenties van elke vorm voor de patiënt, 

maar ook in bestuurlijk, medisch-professioneel, personeel, orga-

nisatorisch, ruimtelijk en financieel opzicht zo goed mogelijk 

onderzoch worden. Daarbij zouden in principe alle funkties, 

faciliteiten en lokaties, waarover beide instellingen beschikken 
of zouden kunnen gaan beschikken, in discussie gebracht moeten 

kunnen worden om uit het totaal der componenten een nieuwe toe-

komstvisie op te bouwen, die geacht kan worden de beste waar-

borg in zich te bergen voor en bij het verlenen van optimale ge-

zondheidszorg in onze regio. Er zouden geen voorwaarden vooraf 

aan ten grondslag moeten liggen, noch vanuit de Klokkenberg, 
noch vanuit SIZ. 
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Het Ignatius-ziekenhuis is van mening, dat vanwege de vele raak-
vlakken ook het Revalidatiecentrum bij en in deze studie moet 

worden betrokken. Dit standpunt ondervond inmiddels adhesie in 

de Klokkenberg en in het Revalidatiecentrum. 

De besturen zijn voornemens, indien bovenbeschreven gedachte 

door de huizen positief zou worden bejegend, een onafhankelijk 

extern adviesbureau opdracht te geven om deze studie te zamen 
met de huizen te verrichten. 
Gaarna zal het bestuur uw mening vernmen over deze voor de toe-

komst uiterst belangrijke vraag. 

Bezuinigen - inleveren - snoeien - broekriem aanhalen 

Het plan van Gardeniers om in 1982 in de gezondheidszorg geen 

negenduizend (zoals aanvankelijk was beloofd) te scheppen, maar 

slechts zesduizend, is in die sector zeer slecht gevallen. Er is 

felle kritiek op het plan geuit door onder meer de ABVA-KABO en 

Het Beterschap. De beide organisaties vinden het bezuinigings-

plan onaanvaardbaar, omdat in de gezondheidszorg nog steeds 
sprake is van onderbezetting bij het personeel. Bovendien worden 

aan de zorg zwaardere eisen gesteld door de toenemende vergrij-
zing van de bevolking. 
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Bij het ter perse gaan van deze Singel was nog niet bekend 

of er zich al kandidaten hadden gemeld voor de komende tus-
tentijdse verkiezingen van 3 februari a.s.. Wij hopen dat 
genoeg medewerkenden dit goede voornemen hebben omgezet in 

een daadwerkelijke kandidaatstelling! (voor ongeorganiseer-
den tot en met 12 januari 1982) 

TUSSENTIJDSE O.R. VERKIEZINGEN 3 FEBRUARI A.S. 
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En 	 Wat heet de 
O.R. voor de Directie 

nu weer in petto in 

1982. 
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