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Jubilea in 1982 

12 1/2 jaar in dienst 

Mevr. A.J.M. Lips 
Mevr. M.E. Hendrickx-Verhoff 
Mevr. A.M. Ferwerda-v. Hout 
Mevr. J.M. Wijers 
Mevr. H.J. van Vuren-Brand 
Mevr. M.E. del Vecchio-Keymer 
Mevr. J.C. Rombouts-Leyten 
Mevr. N.A. Nelemans 
Dhr. K. Bal 
Mevr. J.F. Degroote-Goossens 
Mevr. H. Peijen-Plattel 
Mevr. J.G.M. Bakx 
Mevr. J. de Geus 
Dhr. J. van de Pol 
Dhr. P.A. Weterings 
Mevr. G. Gladdines-Schalken 
Mevr. M.A.F. van Tetering 
Mevr. M.W. Verhagen-Verheijen 
Mevr. J. de Beer-Schrijvers 
Mevr. H.T. Bos 
Mevr. J.A. Romkes 
Mevr. F.D.H. van Eyl 
Dhr. A. Stuurman 
Dhr. A.G.M. Cloin 
dhr. M.J.R. Melaer 

Pensionering in 1982 

Mevr. J.M. van Leeuwarden 
Mevr. A.J.M. Brouwers 
Dhr. A.T. Loete 

datum 

11-02-82 
13-02-82 
01-03-82 
01-03-82 
15-03-82 
15-03-82 
15-03-82 
15-03-82 
01-04-82 
01-04-82 
01-04-82 
03-05-82 
03-05-82 
17-05-82 
08-06-82 
12-07-82 
01-08-82 
01-08-82 
09-09-82 
15-09-82 
15-09-82 
01-10-82 
01-10-82 
01-11-82 
01-12-82 

22-04-82 
20-05-82 
31-08-82 

afdeling/dienst 

poli neurologie 
afd. 16/17 
bloedafname 
kunstniercentrum 
afd. 01 
afd. 22 
rbntgenafdeling 
afd. 18 
verpleegkundige dienst 
ziekenhuis maatschappelijk werk 
afd. 12-12a 
afd. 05 
telefooncentrale/receptie 
centrale keuken 
centrale keuken 
rbntgenafdeling 
afd. 12-12a 
afd. 01 
afd. OK 
afd. 12-12a 
afd. 08 
afd. OK 
apotheek 
fin. administratie 
afd. OK 

poli K.N.O. 
afd. 11 
portiers- en bewakingsdienst 

Sotu foto's: twee halen, een betalen 
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Expositie in de lounge 

U heeft ze zeker wel zien hangen in 
de lounge! Kunstwerken gemaakt 
door collega's uit het ziekenhuis. 
Enige tijd geleden heeft hiervoor een 
oproep gestaan in de Singel 33, waar-
door diverse collega's elkaar op het 
expressieve vlak gevonden hebben. 
Het resultaat was te bewonderen op 
de Nieuwjaarsreceptie op 4 januari 
j.l. waar door de heer H.M. Mende-
laar (zelf ook exposant) een aantal tekeningen van de heer A.J.M. Karthaus wer-
den onthuld. 
Deze heeft hierin 3 stadia proberen weer te geven, die betrekking hebben op de 
nieuwbouwplannen van het SIZ in de hopelijke nabije toekomst: 

— 1981 - 1982 
— doel 
— visie 

Opmerkelijk is dat bij de visie op het nieuwe ziekenhuis de gebouwen weer de 
vorm van een kruis hebben. Daar zitten we, dacht ik, niet zo op te wachten, 
gezien de ervaringen met de slechte ruimtelijke situaties van onze huidige ver-
pleegafdelingen 01 en 11, die zowel letterlijk als figuurlijk een kruis zijn voor 
patiënten en verpleegkundigen. 
Naast de reeds eerder genoemde exposanten vinden we er werkstukken van: 

— Antoon Joosen 	 - van de schoonmaak 
— Mia Busch 	 - verpleegkundige van afd. 08 
— Ronnie v.d. Bosch 	- medewerkster postkamer 
— Ted v. d. Heijden 	- OK verpleegkundige 
— Niek Janssen 	 - medew. centraal magazijn 
— Arnold Velders 	 - leerling verpleegkundige 
— Matty Smit 	 - spelleidster afdeling 08 

Het is misschien interessant om hen in de volgende Singels iets over hun techniek, 
werkwijze en achtergronden van de geexposeerde werkstukken te laten vertellen. 
De expositieruimte heeft een permanent karakter. Eenieder, die wat van zijn 
expressieve kwaliteiten wil laten zien, kan hiervan gebruik maken en in overleg 
met de leiding van de civiele dienst kan het een en ander geregeld worden 
(tel. 2407 - 2427 - 2406). 
Een uitstekend initiatief, dat vervolg verdient en zeker de moeite waard is om er 
even voor naar de lounge te lopen en het geëxposeerde te bewonderen. 
Misschien komt u op een idee of krijgt u de prikkel om zelf ook eens zoiets te 
proberen. U moet maar denken: 

— Ook Rembrandt is klein begonnen ! !! — 
Redaktie. 

Een paard in de gang met een elekirieke deken om 
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SINGELTJES 

TE KOOP 
Peugeot racefiets, type PFN 10, 1 jaar oud, i.z.g.st., maat 62, met extra bergpion 
en ketting 

J.v.d.Bliek, instrumentmakerij, toestel 2343 

TE KOOP 
voor de echte DOKA liefhebber een kleinbeeld vergroter, merk DURST M 301 
zonder objectief met kleurenkop (DURST), analyser (DURST en transormator. 
z.g.a.n. f 575,-- 

A. van Tilburg, Computerafdeling, toestel 2190 

TE KOOP (als u supersnel bent) 
13 hanglegkasten, 13 schrijfbladen muurbevestiging, 15 hanglampen, 15 leeslam- 
pen muurbevestiging, 13 toiletkasten met spiegel. 
Afhalen tussen 13.59 uur en 14.00 uur. Alle werkdagen. Op is op. 

Dhr. C. Verhoef, afd. Inkoop, toestel 2346 

IJs-tijd 

0, die koude - die ijzige koude 
Overal sneeuw en ijs - en bittere kou 	 
die koude bevroren tenen 
aan je benen 
lopen automatisch snel 
voor de warmte door je lichaam 
die koude..... 
daar vind ik geen barst aan 
mensen diep in de jassen gedoken 
schuins vanonder hun hoofddeksels geloken 
spoeden zich door ijsland 
naar een warm plekje 
dat ligt voor de hand 
verlang naar een beetje zonneschijn 
en geen ijzige verduisterde mane-schijn 
ook deze periode gaat voorbij 
deze ijs-tijd! 

I.S. (OK ster.) 
Etten-Leur. 

Uitverkoop: iets kopen, wat je eigenlijk niet had willen kopen. 
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Carnaval 1982 en de kater 

Over enkele weken is het weer Carnaval. Om u met een gerust hart in het feest-
gewoel te gaan begeven is het verstandig onderstaand artikeltje aandachtig te 
lezen. Door de opgedane kennis zal Carnaval 1982 waarschijnlijk geen katterig 
staartje voor u hebben. 

Bier geeft niet alleen plezier 
Naast zeer plezierige ervaringen kan alcohol ook zeer ónplezierige ervaringen 
verschaffen. Je kunt er dronken van worden, en of dat nog niet genoeg is kun je 
er ook nog een kater aan overhouden. Nu zal van bier lang niet iedereen dronken 
worden, ondanks het feit dat een glas pils evenveel grammen alcohol bevat als 
een glaasje jenever. Dronkenschap wordt veroorzaakt doordat het alcohol in het 
bloed gaat zitten. Hoe meer alcohol, hoe meer invloed natuurlijk, maar ook hoe 
sneller gedronken hoe eerder dronken. Met een pilsje doe je doorgaans langer 
dan met een borrel. Dat is één reden waarom je er niet zo snel dronken van 
wordt. De tweede reden is de grote hoeveelheid vocht waarin het bier-alcohol 
zit. Alcohol in bier komt iets verdunder in het bloed dan alcohol in jenever. 
Het duurt daarom iets langer voordat je het effekt van de alcohol voelt. 
Op dronkenschap hebben ook het lichaamsgewicht van de drinker en de gevuld-
heid van zijn maag invloed. Beide factoren beïnvloeden immers de gang van 
alcohol door het bloed. Uit ervaring zult u trouwens weten dat je voor de invloed 
van alcohol steeds immuner kunt raken. Als je gewend bent aan het drinken van 
alcohol, breekt je lichaam de stof sneller af. Zo word je minder snel dronken en 
blijf je het ook minder lang dan iemand die slechts zelden alcohol aanraakt. 
Met het verschijnsel kater zullen zeer veel mensen evenals met het verschijnsel 
dronkenschap ooit eens kennis gemaakt hebben. Aan een avond doorzakken kun 
je twee soorten katers overhouden; een veroorzaakt door een overmaat aan 
alcohol wat meestal nadorst en soms ook hoofdpijn tot gevolg heeft, en één 
vanwege verontreinigingen in de alcoholische drank zelf. 
Katers ten gevolge van overmatig alcoholgebruik zijn eenvoudig te verklaren. 
Alcohol onttrekt water aan het lichaam. Hoe meer pils u drinkt, hoe frekwenter 
u bijvoorbeeld naar het toilet moet. Wie veel drinkt verliest veel vocht dat weer 
terug in het lichaam moet. De volgende ochtend maakt je lichaam je dat meestal 
duidelijk kenbaar. Wie echt erg veel drinkt kan hoofdpijn krijgen. De cellen in 
het lichaam verliezen dan zoveel vocht dat ze gaan spannen. En dat heeft hoofd-
pijn tot gevolg. 
Katers ten gevolge van verontreinigingen veroorzaken de meest uiteenlopende 
verschijnselen: van erge hoofdpijn tot misselijkheid. Of de drank die u drinkt 
verontreinigd is kunt u tijdens het borrelen lang niet altijd merken. De oorzaken 
van de verontreinigingen lopen namelijk sterk uiteen. Opzettelijk of niet kan een 
ziekmakende stof door de fabrikant zijn toegevoegd, zoals bijvoorbeeld de 
hoofdpijnveroorzaker sulfiet als conserveermiddel in wijn wordt gestopt. 
Maar ook kan het aan vuile bierleidingen in het café liggen. Aan dit soort katers 
valt weinig te doen. 

03.02.1982: Eindexamenfeest KARMA 
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Wel iets kunt u doen aan katers die het gevolg zijn van een grote alcoholcon-
sumptie. De beste oplossing is natuurlijk minder drinken. Voor wie dat niet als 
een oplossing beschouwt circuleren tientallen tips wier heilswerking nog nooit 
bewezen is maar die in veel gevallen wel blijken te helpen. Een glas water na het 
drinken, een glas melk voor of na het drinken, een glas bouillon voor het slapen 
gaan en het eten van zout voedsel tijdens of na het borrelen zijn tips die hun 
bruikbaarheid aangetoond hebben. Ze helpen omdat ze het vochtverlies tegen-
gaan wat door de alcohol veroorzaakt wordt. Het drinken van alcohol de volgen-
de dag schijnt eveneens probaat tegen katers te helpen. Dit middel is echter niet 
alleen effektief: ook is het de meest direkte weg naar pure alcoholverslaving. 

Ingezonden brief 

Op het bejaardenmiddagje was ik afwezig tot m'n spijt. 
Dat mag dan niet zo van belang wezen 
voor hen die jong zijn en dit lezen, 
maar daar kom je nog wel achter. 
Want 't leven en dat is een feit, 
is een vloek en een zucht en je bent uit de tijd. 
En 't vreemde is ook, dat we, al heeft de oude garde 
moeten werken, al was 't soms niet om te harden, 
op onze oude dag, waar wij nooit van durfden dromen, 
toch nog goed zijn weggekomen. 
Wie dacht er vroeger aan AOW of pensioen? 
Nou mensen, dat was wel een oen. 
Maar zie, ons wonder kwam niet uit de hemel vallen. 
Doch uit de 2e kamer en nog wel met z'n allen. 
Dus al met al heb ik 't nog best naar m'n zin. 
En ik hoop, dat ze hierboven voorlopig niet roepen: 
"He, kom er maar in". 

Hierbij tevens m'n hartelijke dank voor 't Kerststukje. Groeten, 

Mej. J. Keu laars 
Voltaweg 2a, Breda 
ex.-medewerkster. 

DIO-jaarvergadering: Veel makke schapen in een huiskamer 

6 



Carnavalslied van Breda 

Refrein: 
B... R... E... D... A... Breda 
Viert weer carnaval ja, ja. 
B... R... E... D... A... Breda 
Viert weer carnaval. 

Ge kunt er nie mee zitte, ga nou nie zitte pitte, 
't Kielegat mot heemaal op z'ne kop. 
We kunne weer gaon daanse en saome lekker sjaanse, 
Hoi!... met onze nieuwe Prins voorop!!! 

Refrein; 

We gaon de stad bezette, mar dan wel in 't nette, 
Daor komme gin ME'ers aan te pas! 
Laot nou de boel mar waaie, we gaon toch naor de haaie, 
Hoi!... de carnaval begint nou pas!!! 

Refrein; 

Examen-uitslagen 

Diploma radiodiagnotisch laborante, november 1981: 

Henriette Bossers 
	

Rijintgen 
An nemieke Trella 
	

Reintgen 
Ans de Widt 
	

Röntgen 

Allen van harte PROFICIAT!!! 

Personeelszaken. 

03.02.1982: Tussentijdse OR-verkiezingen gaan niet door. 
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Hoezo 
iets eenvoudigs? 

Iets eenvoudigs zoals aan-
gekondigd? 
Doodgewoon een kind op 
het strand vandaag? Tuur-
lijk niet, anders had uw 
fotograaf niets om over te 
mekkeren. Dus 	 
Voor deze foto gaan we 
een aantal jaren terug, naar 
een van de weinige warme 
zomerse dagen die ons 
land toen kende. Ik zat die 
dag in de nachtdienst en 
het was onze gewoonte in 
het ziekenhuis waar ik 
werkte om niet gelijk om 
half acht het bed in te 
duiken. Nee, wij hadden 
de lovenswaardige gewoon-
te om 's ochtends bij 
elkaar te komen in de huis-
kamer van de personeels-
flat om een pilsje te drin-
ken. Het was ons toege-
staan tot half tien daar te 
zetten, en, zoals u dat van 
uw eigen stam-café kent, 
zo tegen sluitingstijd wordt het pas echt gezellig. 
Wat doe je in zo'n geval, als het strand tien minuten verder ligt? Juist op de fiets 
en op het eerste het beste strand-paviljoen neerstrijken: "Juffrouw bier graag". 
Zo had je toch nog wat aan je dag, je geniet van het zomerweer en wat voor mij 
dan altijd het meest telt, ik geniet van de gedachte dat de wereld op z'n kop staat. 
De tijd is dan relatief, is het ochtend of is het avond, wie kan het me in z'n geval 
vertellen? 
Nu volgens mij dacht het meisje op de foto er net zo over. Met een houding van 
"wat maak je me vandaag", een uitdrukking op het gedicht van '''t leven is waard 
om geleefd te worden" en een naakte onschuldigheid, straalde ze een levens-wijs-
heid uit, waar menig volwassene stil van zou moeten worden. Jammer voor haar 
en mij, dat onze overtuigingskracht niet ver draagt. 
Fototechnisch is deze foto echt geen hoogstandje, dit plaatje moet het helemaal 
hebben van de inhoud c.q. achtergrond. 

Ook als eens een SINGELTJE geplaatst? 
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Daarbij moeten de druk doende kinderen op de visuele achtergrond ook zeker 
niet over het hoofd gezien worden. Evengoed nog iets technisch, iets waardoor 
de foto het aankijken waard wordt. Deze foto is op ooghoogte van het kind ge-
maakt. Dit is iets, wat ook bij b.v. dierfotografie een belangrijke zaak is. 
Durf eens voor een kind door de knieën te gaan, en u zult zien, dat het resultaat 
stukken beter wordt. 
Zelfs menselijk gezien. 

Met dank, 
Pan Producties. 

P.S. Volgende maand theater. 

Waar bleef onze betrokkenheid bij Polen? 

Iedereen is inmiddels wel op de hoogte van de toestand in Polen. Velen hebben 
ook gehoord van de verschillende akties die gevoerd zijn om de mensen in Polen 
te helpen door hun voeding en kleding te sturen. Velen hebben ook aktief 
meegedaan aan deze akties. Ook is er gedemonstreerd tegen wat er in Polen is 
gebeurd. 
Bovenstaande geeft een beeld van de betrokkenheid van de Nederlandse bevol-
king bij de gebeurtenissen in Polen. Het was voor Angelina Slepikas (werkzaam 
als verpleegkundige op afd. 01) een stimulans om in ons ziekenhuis een aktie te 
starten. Ze nam kontakt op met de Singelredaktie en dit resulteerde in een brief 
die apart gevoegd was bij het decembernummer van de Singel. Haar bedoeling 
was om iedereen zover te krijgen de St. Nicolaas bon af te staan t.b.v. de in nood 
verkerende Polen. Mogelijk dat dit gebaar onderstreept zou worden door bestuur 
en direktie. Echter van al de 1000 medewerkenden van het ziekenhuis hebben er 
slechts een handvol gereageerd! Dit is toch wel opvallend gezien de betrokken-
heid op nationaal nivo en je daarbij bedenkt dat Breda een nogal op Polen 
georienteerde stad is. 
Hoewel betrokkenen het erg jammer vinden dat er zo weinig reakties zijn 
gekomen, beseffen ze dat de brief misschien door velen niet is gelezen. 
Alsnog zijn reakties erg welkom bij Angelina Slepikas, tel. 01626 - 3312. 

J. Stultjens. 

Nieuwbouwplannen: Golvende beweging 
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JA U ZIET HET GOED: 

In de volgende Singel 33 
meer hierover 

Hemel: A dirty mind is a joy forever. 
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Van de ko(o)k 

BINDMIDDEL VOOR SAUSEN, SOEPEN, RAGOUTS = 

ROUX 

Sausen of soepen, die doorzichtig of helder 
moeten blijven kunnen we binden met aard-
appelmeel, sago of tapioca. (Hiervan maakt 
men geen roux.) 
De bloem die als bindmiddel moet gebruikt 
worden moet eerst speciaal behandeld wor-
den, we maken namelijk van de bloem een 
roux. 

Roux: 
Recept: 50 gr. geclarifieerde boter 

60 gr. patentbloem 
Deze hoeveelheid dient om 1 ltr. vloei- 
stof te binden. 
Voor kleinere maten wordt het recept gedeeld, b.v. 25 gr. boter, 
30 gr. patentbloem dient voor 1 ltr. vloeistof. 

Het maken van de roux: 
1. Doe de boter in een steelpan en smelt ze. Er mag geen water 

meer in de boter zijn en daarom gebruiken we geclarifieerde 
boter. 

2. Roer de bloem erdoor. 
3. Zet de pan op de plaat van het fornuis en roer af en toe in 

de rouw (met een garde). 
4. De roux moet minstens 15 minuten zacht verhit worden zonder  

te kleuren. Dit doet men om alle bloemcellen te laten open-
barsten. 

5. Na 15 minuten de roux van het fornuis nemen en koud laten  
worden. 

6. Als de roux koud is roeren we de kokende vloeistof er goed 
door, maar we zetten de pan niet op het fornuis bij dit 
werk. 

7. Zet nu de pan op een passend vuur en roer totdat de vloei-
stof kookt. 

Heden: Ziek zijn, beter worden 
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KIPPEPASTEITJE 

Ingrediënten: 

100 gram champignons, 1- kip, 30 gram boter of margarine, 40 

gram bloem, 2  ltr. kippebouillon. 
Liason van 1 dooier en 	kopje room. 

Bereiding: 

1. De kip wassen en met een liter water aan de kook brengen. 
2. Afschuimen en een bouquet toevoegen van: 

4 ui, 4 prei, 4 wortel, 4 peters. stelen, laurier en foelie 
3. De kip langzaam gaar laten worden en in zijn vocht af laten 

koelen. 
4. Het vel verwijderen en de kip ontbenen. 
5. Het vlees in gelijke stukjes snijden. 

Champignons: 

1. Schoonmaken en goed wassen. 
2. Met aanhangend vocht in een beboterde pan doen. 

3. Citroensap van een halve citroen en zout toevoegen. 
4. Afdekken met beboterd papier en deksel. 
5. Snel gaar laten worden op een niet te hoog vuur. 
6. Af laten koelen en in vieren snijden. 

Ragout: 

1. Roux maken van 30 gram boter en 40 gram gezeefde bloem. 
2. Af laten koelen. 
3. 1 ltr. bouillon nu aan de kook brengen en op de roux gieten 
4. Naast het vuur glad roeren. 

5. Aan de kook brengen onder voortdurend roeren en uit laten 
koken. 

6. Het kippevlees en de champignons erdoor mengen met een 
spatel. 

7. á la minuten de liason toevoegen en de warme pasteitjes vul 
len. 

8. Dekseltje op de pasteitjes plaatsen en garnituur erbij legg,  

Garnituur: 

Plukpeterselie en tomaat, evt. sla. 

Na 01.04.1982: Ziek zijn, sneller beter worden. 
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WELSH RAREBIT  

Is een gerecht uit de Engelse keuken, waarvoor verschillende 

bereidingswijzen zijn. 

1. Leg een lange reep geroosterd casinobrood in een braadslee. 

Bedekken met plakken kaas en daarop week geroerde boter uit-

strijken die vermengd is met cayennepeper en mosterd. 

Hierop een tweede laagje kaas leggen en dit weer met boter 
bestrijken. In een hete oven plaatsen tot de kaas is gesmol-

ten. Hierna de plak portioneren. 

2. Een geroosterd sneetje brood bedekken met een laag geraspte 

kaas (chester), aangemaakt met een paar lepels pale ale en 

wat Engelse mosterd. 

Het kaasmengsel met een mes gelijkstrijken met cayennepeper 

bestrooien en in een hete oven de kaas laten smelten, en 

kleuren. 

ERWTENSOEP 

Ingrediënten: 

250 gr. varkenshiel, 1 rookworst, 100 gr. buikspek, 500 gr. 

geweekte spliterwten, 150 gr. prei, 150 gr. knol- en bladselde-

rij, 150 gr. uien 

Garnituur: In plakjes gesneden rookworst. 

Apart serveren: In dobbelsteentjes gesneden gebakken broodcrou-

tons (1/4 Casino). 

Bereiding: 

1. Het spek en de varkenshiel wassen en met twee liter koud wa-
ter aan de kook brengen. 

2. Afschuimen en bouquet toevoegen en zacht laten trekken. 

(Z ui, 3 selderij en peterseliestelen, 4 wortel, 4 prei, 1 
blad laurier en foelie) 

3. De geweekte spliterwten goed wassen en met twee liter water 
aan de kook brengen, afschuimen en tot puree koken. 

4. De schoon gemaakte gewassen soepgroenten in brunoise snijden. 
5. Als het spek en de varkenshiel gaar is uit de bouillon nemen 

en de soepgroenten evenals de spliterwtenpuree toevoegen en 
op laag vuur laten koken. 

6. Het vlees snijden in gelijke stukjes en bij de soep voegen. 
7. Als de soep klaar is op smaak brengen met peper en zout. 

1990: SIZ, de la Reijweg, Breda??? 

13 



RIJSTEPUDDING MET VRUCHTEN EN SCHUIM 

Recept: 150 gram rijst, 1 ltr. melk, 150 gram suiker, 4 eiwitte 
dunne chitroenschil. 

Garnituur: 6 bitterkoekjes, 25 gram rozijnen, 2 schijven ananas 

6 bigarreaux. 

Voorbewerking: 

1. De rijst goed wassen tot het water helder blijft. 

2. Met twee liter kokend water opzetten en half gaar maken. 

3. Op een vergiet storten en grondig al het zetmeel afspoelen. 

4. Zet de rijst opnieuw op met 1 ltr. kokende melk en een mes-

punt zout. Sluit de pan en zet de pan in de oven zodat de 

rijst verder gaar wordt. 

5. De bitterkoekjes in vieren snijden, de rozijnen wassen en 

weken in lauw water, de ananas en de bigarreaux ook klein 

snijden. 
6. Voeg de bitterkoekjes, rozijnen en ananas en bigarreaux bij 

elkaar en meng ze luchtig (omschudden). 

7. 15 minuten voor het doorgeven voegt men bij de gare rijst 

50 gram suiker en mengt men er de garnituur door heen. 

8. In een pan die vetvrij is gaat men de eiwitten schuimig 

kloppen, daarna al kloppende beetje voor beetje de 100 gram 

suiker meekloppen, totdat het eiwit stevig is. 

9. Giet de rijstebrij in een met boter besmeerde vuurvaste 

schaal. 
10. Glad strijken en met het schuim opspuiten zodat de rijst 

niet meer zichtbaar is. 
11. Licht bestrooien met kristalsuiker. 
12. In een oven van 200 graden celsius het schuim gaar maken. 

MOSSELEN 

Als U nog een keer verse mosselen wilt eten, zult u dat snel 

moeten doen, want met een maand of anderhalf wordt het mossel-

seizoen wat betreft de verse mosselen gesloten. 
De zure mosselen en de gekookte mosselen kunnen we echter het 
hele jaar door eten. Zure mosselen worden bewaard als half-
conserven. Dit betekent dus dat er bij het zuren van de mosseler 

een conserveringsmiddel is gebruikt. In gekoelde toestand kunner 
deze mosselen 4 maanden worden goedgehouden. 

14.02.1982: Valentijnsdag, neem vaker een bloemetje meer. 

14 



Als U kleine hoeveelheden uit een drum van 2 kilo wilt halen 
moet U er wel scherp op toezien dat dit gebeurt met schoon mate-
riaal. Vervuilt U, bijvoorbeeld met Uw vingers, het zuur dan 

kunt U er gegarandeerd op rekenen dat de mosselen voortijdig be-

derven. In de handel zijn er zogenaamde mosselknijpers te ver-

krijgen. Als U deze gebruikt heeft U het minste last. U mag de 

knijper niet in de drum laten zitten. Hij moet na het uitschep-

pen worden gereinigd. 
Gekookte mosselen, welke men gebruikt om te bakken, worden niet 

als halfconserven maar in diepvriestoestand bewaard. Het ont-

dooien moet langzaam geschieden; snel ontdooien is nooit goed. 

De gewoonte om diepvriesprodukten in heet water te ontdooien is 

zondermeer slecht voor het produkt. Diepvriezen betekent te 

allen tijde een smaak- en kwaliteitsvermindering. Als we dan 

ook het ontdooien niet volgens de regels van de kunst doen, 
blijft er van het produkt helemaal niets meer over. 

Verse mosselen zijn zeer simpel te bereiden. Het beste is ze te 
"koken" in een ruime pan. Zodat U ze even om kan schudden als 

het nodig is. Het lekkerst is de mosselen te "koken" in een 
laagje witte wijn. Een bouquet van ui, peterselie, selderij, 

thijm, laurierblad wordt onderin de pan gedaan. Daar bovenop de 

mosselen, royaal zwarte peper (vers gemalen) en tenslotte een 

klont boter. Hierdoor krijgt U een "boterzachte" mossel. 

Terwijl U de mosselen kookt, de pan verschillende keren goed 
schudden. Zodra de mosselen zich allemaal geopend hebben zijn ze 

gaar. Dit duurt + 7 minuten. Bij te lang doorkoken worden de 
mosselen droger en taaier. Er gaat dan veel van de fijne smaak 

verloren. Als U verse mosselen koopt, zijn ze meestal gebaard. 

Dit betekent uitwendig goed schoongemaakt. Het verdient aanbe-

veling de mosselen even in ruim water goed te spoelen. Mosselen 

die open staan zijn vaak dood. U kunt zekerheid verkrijgen of 
de mossel wel of niet dood is door hem een klein tikje tegen de 

schaal te geven. Knijpt de mossel direct dicht, dan is de mossel 
nog levend en kan hij gewoon worden gebruikt. Blijft hij echter 

open staan, dan moet hij worden verwijderd. 

Gerechten: 
Met gekookte mosselen kunt U allerlei gerechten maken. U kunt er 

bijvoorbeeld heel simpel mosselsatés van bereiden. Ook kunt U de 

mosselen paneren en in diep vet bakken. Dit gerecht kan goed 

dienen als kompletering van de warme maaltijd. 100 gram is voor 

bejaarden zeker voldoende. In verschillende sausen (op mayonnai-

sebasis) is de gekookte mossel een uitstekend produkt om in een 
koud buffet te verwerken. In bepaalde delen van ons land worden 

mosselen in plaats van vlees in de hachee verwerkt. En ik moet 

zeggen, met een zeer goed resultaat. 
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Blijf, kind 

Kinderen van vreugde 
verheffen zich 
boven elke zorg, 
en dansen 
hun fonkelend spel. 

Wie is het 
die hen ontneemt 
door volwassenheid. 

lk klaag hem aan. 

Pan Producties. 

Terugblik op Sinterklaasmiddag 1981 

Met mijn reaktie op het Sinterklaasfeest van eind november afgelopen jaar ben ik 
wel wat laat. Toch wil ik nog zeggen dat ik het een leuk en gezellig feest heb ge-
vonden. Het was voor ons de eerste keer dat we met de kinderen een Sinterklaas-
feest hebben meegemaakt. We hebben er echt van genoten en vele anderen ook 
denk ik. De kinderen vonden het helemaal spannend: ze zagen de hele middag 
knalrood van opwinding. 
Ook hebben ze erg hun best gedaan om liedjes te zeingen, af en toe bijgestaan 
door een dappere moeder of vader. Misschien dat een bijscholingskursus "Hoe 
zing ik Sinterklaasliedjes" en "Hoe doe ik de vogeltjes dans" de aula volgend jaar 
doet galmen van meezingende ouders! D 10 doe je best! 
Niettemin was er een fijne en gezellige sfeer. De kinderen kregen allemaal een 
mooi kado en er was genoeg te snoepen en te drinken. De pepernoten vlogen om 
je oren en 't was soms goed raak (maar dat zal ik wel verdiend hebben). 
Zo'n feest tot een sukses te brengen vereist veel organisatie en werk in de avond-
uurtjes. Alle mensen die hieraan hebben meegewerkt wil ik dan ook hierbij 
hartelijk bedanken voor hun inzet. 

J. Stultjens. 

(Nederlandse) ekonomie: Oostenrijks landschap. 
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Wijziging kinderbijslag regeling 1982 

Zoals u waarschijnlijk wel uit eerdere krantenpublikaties hebt 

vernomen is met ingang van 1-1-1982 het aanvragen van de kinder-

bijslag een zaak geworden voor de VERZORGENDE OUDER. Dit zal in 

de meeste gevallen wel de vrouw zijn. 

In publikaties van de Raad van Arbeid wordt melding gemaakt van 

het feit dat de aanvraagformulieren te verkrijgen zijn bij de 

Raad van Arbeid en de Postkantoren in Nederland. 

Hier moet U dan ook vanaf nu zelf voor gaan zorgen. 
Deze formulieren kunt U het beste halverwege het lopende kwar-

taal ingevuld en ondertekend opsturen aan de Raad van Arbeid. 

Zodoende wordt bewerkstelligd dat de uitbetaling van de Kinder-

bijslag zo snel mogelijk na het einde van het kwartaal betaal-

baar gesteld kan worden. 

WEINIG PROBLEMEN VERWACHT BIJ NIEUWE REGELING 

KINDERBIJSLAG VANAF 1 APRIL NAAR VROUW (de Stem 14/1'82) 

Den Haag - Het ministerie van Sociale Zaken verwacht nauwelijks 
praktische problemen met de nieuwe regeling voor de uitbetaling 

van de kinderbijslag zoals die vanaf 1 april van start gaat. 

Kinderbijslag gaat dan voortaan naar de ouder die voor het kind 

zórgt en niet meer naar degene die het financieel voor het 
grootste deel onderhoudt. Zorgen ze allebéi voor het kind dan 

"wint" de vrouw. 

De verzorger/ster moet de aanvraag in het vervolg ook zelf in-

dienen. In de meeste gevallen zal dat de vrouw zijn. 

Op de postkantoren liggen kinderbijslagformulieren klaar, die 

ingevuld naar de Raad van Arbeid moeten worden gestuurd. 

De verandering in de regeling komt het duidelijkst tot uiting 

in geval van echtscheiding of duurzaam gescheiden leven. 

Maar ook in het overgrote deel van de andere gevallen zal de 

wijziging gevolgen hebben: in de meeste gevallen zal nu de 

vróuw de aanvraag moeten doen. Totnogtoe werd dat meestal door 
de man gedaan. 

De kinderbijslag wordt vanaf 1 april (over het eerste kwartaal 
van 1982) voor het eerst volgens deze nieuwe regeling betaald. 

De kinderbijslaguitkering die tháns "in de molen" zit en die 
wordt uitbetaald op basis van de eind vorig jaar ingediende for-

mulieren komen nog volgens de oude regeling ten goede van de man 
of vrouw die het kind financieel onderhoudt. 

Vogels PZ: Kakariki parkieten (Nieuw-Guinea) 
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Het ministerie komt zeer binnenkort met een intensieve voor-
lichtingscompagne, waaraan nu nog hard wordt gewerkt. 

Het publiek zal zodanig worden geinformeerd dat het aantal pro-

blemen in de praktijk tot een minimum zal worden teruggebracht, 

aldus de woordvoerder van het departement. 

Moeilijkheden tussen ouders zouden kunnen ontstaan wanneer bei-
den menen aanspraak op de kinderbijslag te kunnen maken. Maar 

als er meningsverschil is tussen een "verzorgende" en een "on-

derhoudende" ouder gaan de aanspraken van de verzorger/ster vóór 
En als ouders, die samen een huishouding vormen, beiden het 

kind verzorgen krijgt de vróuw de kinderbijslag. 

Het blijft wel zaak de salaris-administratie van het ziekenhuis 

op de hoogte van de eventuele wijzigingen in het aantal kinde-

ren voor de Kinderbijslag. 

Dit vanwege de in de CAO Ziekenhuiswezen geregelde vakantietoe-
slag over de Kinderbijslag, voorzover voor dat Kind recht op 

Kinderbijslag bestaat voor het eerste kwartaal van het betref-
fende jaar. 

Zie hiervoor uitvoeringsregeling Vakantiebijslag, artikel 2a, 
van de CAO, blz. 73. 
Voor nadere informatie kunt U zich altijd wenden tot de Perso-

neelsadministratie toestel 2115 of de Salarisadministratie 
toestel 2252. 

Personeelszaken. 

Dankbetuiging 

Beste collega's van het SIZ. 

Bij deze bedank ik u allen van harte, die mij tijdens mijn ziekzijn bedacht hebben 
met bloemen, fruit en hun bezoekjes, c.q. telefoontjes. 
Ook het personeel van afdeling 22 van harte bedankt voor de korte maar goede 
verzorging. 

U nogmaals dankzeggend, verblijf ik, 

Hoogachtend, 
J.C.M. Janssen, TD. 

Ruitenkrabben: IJspret 
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Dank U Sinterklaas!!! 

Ook dit jaar bracht de Sint, 
met een frisse wind, 
een waardebon kado, 
met een grote show. 

De bon werd met veel gehik, 
op ons bureau gemikt. 
De bon werd ook snel besteed, 
de een kocht ervoor een kleed. 
De ander zei, "Oh, wat fijn, 
daarvoor koop ik een fles wijn". 

Maar de meesten zeiden met enig respijt 
die waardebon zijn wij tenminste kwijt. 
Wij hadden echter een ontevreden gevoel, 
ik denk, met ons een heleboel. 

Daarom ons voorstel voor 1982, 
doe nou eens niet kinderachtig. 
Laten wij dit geld eens anders besteden, 
zodat iedereen eindelijk is tevreden. 

Misschien in de vorm van een gezamelijk feest, 
wat van de bonnen wordt besteed. 
Dit is echter maar één idee, 
Wie denkt er verder met ons mee? 
Eventueel in de vorm van een comité. 

Ans en Dré 
Twee zwarte pieten. 

Opsturen naar Singel 33, Postbus 13, Interne post. 

Ik wil graag meedenken over een andere besteding van de jaarlijkse 

Sinterklaasbonnen. 

Naam• 	  

Afdeling: 	  Telefoon: 	  

Handtekening: 
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Kruiswoord puzzel nr. 2 

1 ■ 2 3 4 ■ 5 6 7 8 9 ■ 10 

20 

■ 11 12 ■ 13 14 

■ 15 16 17 18 19 

21 22 

23 ■ 24 ■ 25 26 

■ 27 ■ 29 30 ■ 31 

35 gill 33 
■ 

34 

36 
■

37 

540 lia •  

38 

550 

39 

44 

■ 

45 

41 ■ 42 ■  

■ 46 47 48 

■ 51 52 ■ 53 ■  

54 

iii 
MI 56 57 

58 ■ 59 60 61 5  62 ■ 63 64 65 

67 

HORIZONTAAL 

1. Automatische grondstamper 
6. Schermbloemige plant 

11. Splitsingsprodukt van een molecule 
12. Oude lap 
14. Europeaan 
15. Gedachte 
17. Vuurwapen 

VERTIKAAL 

1. Vatenmaker 
2. Nauwe opening 
3. Vogel 
4. Voegwoord 
5. Hemellichaam 
7. Vogelprodukt 
8. Kleurlinge 
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HORIZONTAAL 

19. Talent 
21. Kleine vogel 
22. Beklemd 
23. Verouderde lengte-eenheid 
24. Bevel 
26. Muzieknoot 
27. Houten pin 
29. Knaagdier 
30. Nog eens 
32. Mannelijk beroep 
34. Muziekinstrument 
36. Nachtroofvogel 
37. Hij die een zonde begaan heeft 
38. Telwoord 
39. Oude vlaktemaat 
41. Soort erwt 
44. Duivenhok 
45. Slaapplaats 
47. Hoop, stapel 
49. Hoewel, ofschoon 
51. Geestelijke 
53. Persoonlijk voornaamwoord 
54. College dat een vereniging leidt 
56. Slanke ronde toren bij een moskee 
58. Zijrivier van de Donau 
59. Raamvormige opening. 
61. Grote, ruwe steenmassa 
62. Opening 
64. Hansworst 
65. Gezichtseinder 
66. Vrouwelijke viervoeter 
67. Band om vaatwerk, die de duigen 

bijeenhoudt 

VERTIKAAL 

9. Nauwsluitend 
10. Plaats aan de Vecht 
12. Na verloop van zekere tijd 
13. Mechanische mens 
16. Laagte tussen bergen 
17. Wig 
18. Deel van Europa 
20. Afgelegen 
25. Geweldadige schurk 
27. Ovaalvorig verfbordje 
28. Makker 
30. Hoofddeksel 
31. Hoog tweewielig rijtuig met kap 
32. Beitelvormige toelopende spie 
33. Bedorven 
34. Deel van een wagen 
35. Sterk ijzerhoudende grond 
40. Koude en droge noordwestenwind in 

het zuidoosten van Frankrijk 
42. Zangvogel 
43. Deel van een vrachtauto 
45. adelijk persoon 
46. Zijrivier van de Dijle 
48. Kwetsuur 
50. Onderricht 
51. Vaatwerk 
52. Tocht 
53. Stoot, duw 
55. Volksoverlevering 
57. Deel van een vliegtuig 
60. Oogholte 
63. Chemisch symbool 
65. Boksterm 

Bij juiste oplossing kunnen de letters van de nummers 1 - 35 - 59 - 16 - 7 - 57 tot 
een woord gevormd worden wat over enige dagen zeer aktueel zal zijn. 
Oplossing insturen vóór 10 maart e.k. naar postbus 13, Singel redaktie. 

De juiste oplossing van puzzel nr. 1 is als onderstaand. Wij ontvingen 9 inzen-
dingen, waaruit als winnaar werd geloot: H.G. JANSEN; mortuarium. 
De bekende f 25,00 zal spoedig worden uitgereikt. 

Horizontaal: 
1. Hanekam, 7. land, 8. blad, 10. rank, 12. laat, 14. ka, 15. dertien, 18. ir., 20. zaal, 22. rijles, 
23. geit, 25. india, 27. per, 28. tango, 29.1.t., 30. das, 32. vol, 33. ar, 35. spiegel, 39. eland, 
42. e.a., 43. Ne, 44. Eire, 46. rumoer, 47. Nimrod, 48. mier, 49. we, 51. dd., 52. silo, 53. ver-
drag, 56. e.k., 58. bar, 59. mol, 60. mol, 62. uniek, 64. ben, 66. metro, 68. werk, 69. gezet, 
71. krat, 72. ui, 73. redelijk, 75. of, 76. sluw, 78. Goes, 80. Kiel, 82. neon, 83. Tilburg. 
Vertikaal: 
1. hand, 2. anker, 3. NS, 4. KB, 5. alles, 6. maan, 7 la, 9. da, 10. raad, 11. atlete, 13. tien, 14. 
kant, 16. rijp, 17. Ier, 19. Riga, 20. zilvermeeuw, 21. lid, 23. gal, 24. torpedoboot, 26. aas, 
28. tol, 31. sperwer, 32. Veendam, 34. kamer, 36. ja, 37. GN, 38. Sirih, 40. lui, 44. Ems, 45. 
rol. 50. er, 51. Dr., 53. vak, 54. doezel, 55. gom, 57. kneu, 58. bek, 60. lek, 61. draf, 63. ins, 
64. bed, 65. nel, 67. tros, 69. gewei, 70. tijger, 73. ruit, 74. koog, 77. LK, 79. en, 81.11, 82 nu. 
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Verstraeten levert 
FSC Nog geld op  

Peter „Ik ben 

L e Clercq 
formateur 
in België 
Van onze redactie buitenland 

S.I.Z. medewerkers in het nieuws 

Annie nieuw fenomeen 

een  tweede keus" 

Van Dijk ontslaat José Martin: 

alle werknemers NIET ALLEEN 
	  SOPPEN 

EN BOENEN 

AANVAL WILLEM FAALT  
	Nederlaag Verhoeven 

1Wereldtijden Schneider 

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

Dhr C.Verhoef: veilingmeester??? 

Thomas leidt 
Spanje- 
Schotland 	 
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Boek resensie 

Hieronder een recensie van een boek dat het moderne ziekenhuis-

leven behandelt. Het gaat dan wel over een zweeds ziekenhuis, 

maar Zweden is in veel gevallen een "voorbeeld" voor de westerse 

maatschappij. Een verpleegkundige zou het tot haar professionele 
bibliotheek moeten rekenen. 

ZIEKENHUIS 

"Het huis van Babel". Auteur: P.C. Jerslid. 
Uitgave: Elsevier Manteau - Amsterdam/Antwerpen. 
Prijs: f 24,50. 

Als je Zweden een koud en emotieloos land vindt, wordt je voor-
oordeeld bevestigd in bovenstaande roman over het gigantische 

Stockholmse ziekenhuis Enskede. De schrijver gaf aanvankelijk 
les in sociale geneeskunde. Vandaar blijkbaar zijn kennis van 

de witte jassenwereld en van het ziekenhuis. 

Een goed boek, maar je moet wel doorbijten om het helemaal te 
lezen. 

Het boek zit op een overzichtelijke manier in elkaar. 
We volgen het verhaal van een 78-jarige man, die een hartinfarct 

krijgt en wordt opgenomen. Iedereen met wie hij in contact komt 

ontmoeten we. De auteur kiest per hoofdstuk het standpunt van 

één van de werkers in het ziekenhuis, waardoor we hun belevings-

wereld, hun werk, hun problemen, hun manier van spreken en hun 

kijk op de anderen leren kennen. Omdat het uiteraard verschil-
lende mensen zijn ontstaat op die manier een beeld met vele op-

tieken, terwijl de geschiedenis van de oude man voor de drama-
tische handeling zorgt. 

Jersid schetst een apocalyptisch beeld van de ziekenhuiswereld 

en laat het op een zeer cynische wijze het falen van de Zweedse 

(ook westerse?) gezondheidszorg zien. Dat heeft hij knap gedaan. 

Daarnaast heeft het boek de onzalige trekken van een goedkope 

doktersroman met de bekende ingrediënten van liefde, seks, mis-
daad en dood. Dat had allemaal niet gehoeven, maar zijn visie op 

de industriële gezondheidszorg is doorwrocht en waard om er 

kennis van te nemen. 

Iemand die hard spreekt: Loudspeaker 
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Aan de hand van 
voorgestructureerde enquête- 
formulieren kunnen eventueel 

onder de bevolking levende 
ontevredenheden 

kenbaar worden gemaakt: 

'Wat 
bedoelt u?' 

'Door vragenlijsten in te vullen 
kan men klachten indienen: 

'Zeg dat 
dan meteen'. 

Met deze advertentie wil SIRE in samenwerking met SIRE  
dit blad het gebruik van Klare Taal bevorderen. 
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Shoptal k/vakjargon 

Ze zaten aan de bar in éé n van die betere gelegenheden, waar het licht gedempt, 
de achtergrondmuziek discreet en de slok prijzig is. 
Zakenlieden, zo te zien aan hun verzorgd uiterlijk, zelfverzekerd optreden en 
gemakkelijke gebaren. 
De één was nog jong, in een pijlsnel gesneden pak, de oudere gedistingeerd, iets 
grijzend aan de slapen. 
"Kijk", hoorde ik de jongste zeggen, "Een modern manager kan niet zonder een 
eigen data processing system. Management information, vandaag de dag, is een 
must." 
Hij pakte zijn glas en nam een ferme teug. 
Zijn buurman luisterde belangstellend toe en knikte begrijpend. 
"Een investment in computing facilities", zo vervolgde de eerste, "is een goede 
move. Neem nu bijvoorbeeld cost control: waar vloeien uw kosten naar toe". 
En in één teug ledigde hij zijn glas. 
"Barman, mogen wij hier nog twee drinks"? 
De conversatie zette zich voort en er waren nog één of twee rondjes doorgegaan, 
toen mijn aandacht getrokken werd door een schampere opmerking van de jong-
ste van het stel. 
"Ach meneer, wat heet compatibel. Neem nu die hardware van Compufiel. 
Nothing sir, géén enkele upgrading facility, limited disk capacity 	 één 
storage module, no more". 
Met krachtige gebaren onderstreepte hij zijn woorden. 
"Modularity, meneer, da's essentieel. Modularity in hardware en software, met 
virtual memory en partitioning. Disk capacity voor data en programs, een source 
library en full object program library. 
Een time sharing system met multi-programming facilities 	foreground en 
background processing.... dat is up to date zijn. 
Workstation met visual display units voor simultaneous data processing, direct 
memory acces en multiplex channels voor pheripheral units. Optionals voor 
upgrading en expanding the system." 
Het kwam er allemaal vlotjes uit en op het laatst werd hij zelfs wat lyrisch.... 
"Barman, de bil!, want ik moet zien dat ik mijn plane nog haal." 
Terwijl hij betaalde haalde hij uit zijn portefeuille ook nog een visitekaartje, 
dat hij zijn gesprekspartner met enige zwier overhandigde. 
"Voor als u beslist 	 je kunt immers nooit weten.' 
Met een ferme handdruk nam hij afscheid en baande zich een weg naar de uit-
gang. De ander tuurde op het fraaie kaartje, waarbij zijn wenkbrauwen van ver-
bazing omhoog gingen: Piet van Leus, Voorthuizen, Sales Representative. 
"Verrek, laat ik nu denken, dat het een Amerikaan was. Toch wel een goeie 
jongen." 

Orkest op de stoep: Trottoirband 
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ATTENTIE ATTENTIE ATTENTIE ATTENTIE ATTENTIE ATTENTIE 

Regelmatig konstateren wij, dat wijzigingen in personeelsgegevens te laat en soms 
helemaal niet worden doorgegeven. 
Aangezien sommige van deze wijzigingen gevolgen kunnen hebben voor de bruto-
netto berekening van uw salaris, bijv. bij huwelijk, is het van het grootste belang 
dat wij op de hoogte zijn van de aktuele gegevens. 

Wij verzoeken u dan ook, ons zo snel mogelijk op de hoogte te stellen indien 
zich wijzigingen voordoen. (Ook adreswijzigingen vallen hieronder). 

Mocht u niet zeker weten in hoeverre een en ander noodzakelijk is, neemt u dan 
even kontakt op met de personeelsadministratie toestel 2115. 
Voor het voeren van een juiste administratie dienen wij te beschikken over de 
juiste gegevens. 
Wij hopen dat u hiervoor begrip zult hebben en danken u bij voorbaat voor uw 
medewerking. 

Personeelsadministratie. 

Spreekuren dagelijks van 11-12 
en 14-15 uur. 

ATTENTIE ATTENTIE ATTENTIE ATTENTIE ATTENTIE ATTENTIE 

Bij een afscheid 

Wanneer iemand ons verlaat, is dat steeds een onprettige gebeurtenis, zeker wan-
neer het een vriend en goede collega betreft. Dit is hier zeker het geval, want per 
31 januari a.s. gaat Jan de Graaf ons i.v.m. zijn pensionering verlaten. 
Hij was door zijn prettig humeur en aangenaam karakter, naar ik mag aannemen 
een vriend van alle medewerkers. 
Jan, vooral bedankt voor de tijd (11 jaar) dat je voor de personeelsvereniging 
zeer aktief bent geweest. 
Ik hoop dat je nog vele gezonde en aangename jaren met je gezin mag beleven. 
Jan, het ga je goed. 

Namens de pers. ver. 
C. Brinkman, 
voorzitter D.1.0. 

Singel 33 wordt Singel 26,4 
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Personalia 

BEDANKJES voor de ontvangen kerststukjes, bloemetjes tijdens hun 
ZIEKTE, HUWELIJK en GEBOORTES: 

Noortje Beduwé 
Wijnings 

Dhr. en mevr. Eenkhoorn-Zopfi 
Myriam van Hooff 
Fam J.H.J. van Oers 
H. Hensen-Jongemans 
A.M.L. Stallaert 
W. Dalmijn 
N. Schroeyers-v. Domburg 
A. van Meel 
J.M.J. Oomen 
Zr. Mélania v. Schendel 
A. Luijken-Timmers 
A. v.d. Bliek-Diepstraten 
Fam. Stevens 
Zr. Theresina 
Zr. Tharrisia 
Zr. Ursula 
C. de Haas 
J. van Peer 
J. Jansen-Kapitein 
A. Kapitein 
H. v.d. Hoorn 
Trees Klemans-Haagen 
C. Kuypens 
J.M. Buers 
Ron van Beek 
Mia de Jong-Otto 

leerling verpl. 
portier 
röntgen laborante 
verpleegk. afd. 03 
portier 
oud-medew. 
oud-medew. 
medew. pat. reg. 
oud-medew. 
oud-medew. 
oud-medew. 
oud-medew. 
oud-medew. 
oud-medew. 
oud-medew. 
oud-medew. 
oud-medew. 
oud-medew. 
oud-medew. 
oud-medew. 
oud-medew. 
oud-medew. 
oud-medew. 
kraamverz. 
wnd. hoofd verplk. afd. 13 
ziekenverz. afd. 08 
centrale keuken 
med. registratie 

Hans Snel, Vaarwel 
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GEBOORTES: 

Daphne dochter van dhr. en mevr. Zwart-Ruedisueli 
verpl. 02, d.d. 8 december 1981 

Swen 	zoon van dhr. en mevr. Eeftink-Bennink 
h.h. medew. d.d. 24 december 1981 

IN DIENST PER 16 DECEMBER 1981 

Dhr. F.J.J.M. Herrings 	 H.H. medew. 	 centr. keuken 
Mej. M.J.W.F. van Oosterwijck 	sekretariaatsmedew. 	CMD 

IN DIENST PER 1 JANUARI 1982 

Mej. M. Lijding 	 akt. begeleidster 	akt. begeleiding 
Mevr. C.E.M. Hunze-Schoemans 	verpleegkundige 	afd. 16/17 
Mevr. A.A.J.M. Withagen-Craane 	verpleegkundige 	afd. 12/12a 
Mevr. M.J. van Liesdonk-Brokke 	pool-medew. 	 C.M.D. 
Mevr. D.A.L. Stock-Elshof 	pool-medew. 	 C.M.D. 
Mej. J.C.M. Nuyten 	 adm. medew. 	 P.A. L. 
Dhr.. A.H.A.A. Kuypers 	 archiefmedew. 	 C.M.D. 
Dhr. A.W.M. de Hond 	 archiefmedew. 	 C.M.D. 
Dhr. J.P.W. Mangelmans 	 a rch iefnnedew. 	 C.M.D. 

UIT DIENST PER DECEMBER 1981 

Mevr. M. van Liesdonk-Brokke 	funktielab 	 funktieafd. 
Mevr. D. Stock-Elshof 	 sekr. 	 anesthesie 
Mej. G. Hilt 	 leerling verpl. 	 opleidingen 
Mevr. J. Wolf-Kock 	 poolmedew. 	 poli-gyn. 
Mej. I. Kuis 	 verpleegk. 	 afd. 02 
Mej. P. Lambregts 	 verpleegk. 	 afd. 03 
Mej. M. Machielse 	 verpleegk. 	 afd. 03 
Mej. E. Melis 	 verpleegk. 	 IC/MC 
Mevr. M. R ijsbergen-de Mooy 	hygiëniste 	 ziekenh. hyg. 
Dhr. P. Rosier 	 OK assistent 	 OK 
Dhr. A. Smans 	 portier 	 portiers 
Mevr. J. Verheyden-Veldman 	poolmedew. 	 poli gyn. 
Dhr. J. Verhees 	 medew. centr. keuken 	centr. keuken 
Mevr. P. Fonkert-White 	 vepleegk. 	 afd. 07 
Mevr. Zijlmans-Peters 	 pool medew. 	 C.M.D. 
Dhr. Kromhout 	 stagiare 	 civ. dienst 

Kopij inleveren voor iedere 10de van de maand 
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Kielegatse leutagenda 

Zondag 7 februari 
	

Aanvang 14.00 uur OE LE kapellen festival in het 
turfschip 's avonds om 19.00 u. het vervolg om on-
geveer 23.45 u. prijsuitreiking door Prins Suus en 
gevolg. 

Zondag 7 februari 	Grote hal van het turfschip Rolstoelkarnaval 

Vrijdag 12 februari 12e Kolderspuitersbal in de Residentie van Prins 
Jan 1 (in de lounge) anvang 20.00 u. m.m.v. de 
kapellen Large Alfa - Mesjogge - de Snuiters - Ger 
Couvreur, tevens bezoek van Prins Suus . 

Zaterdag 13 februari Kielegatse carnavallere middag in de stad met om 
15.11 u. de trekking van de B.C.V. loterij in Beurs 
Modern. Tevens verkoop van sjaals, medailles etc. 

Zaterdag 20 februari om 15.11 u. intocht Prinsengevolg met sleutel: 
overhandiging op de Grote Markt. 

Zondag 21 februari Kinderoptocht 

Maandag 22 februari Om 13.00 u. opstellen envertrekgrote optocht. 

Dinsdag 23 februari Guldenbal in het Turfschip 
's Avonds verbranding Suske en Wiske. 

Woensdag 24 februari ASKRUIS halen en kater verzuipen 	 

ALAAF-ALAAF-ALAAF 

Haastige SPOED(verkoop) is zelden goed. 
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Wijziging arbeidsvoorwaarden per 1-1-1982 

Zoals U wellicht zult weten, is januari altijd de maand waarin 
onder invloed van loonmaatregelen, fiscale wijzigingen en wij-
zigingen in de sociale premiesfeer het loon een wijziging onder 
gaat. Van de Nationale Ziekenhuisraad werd bericht ontvangen 
over de wijzigingen in de financiële arbeidsvoorwaarden, zoals 
deze met ingang van 1-1-1982 zullen gelden. Onderstaand volgt 
een samenvatting van de belangrijkste wijzigingen. 

a. AANPASSING BRUTO-SALARISSEN per 1-1-1982 

De salarissen, zoals die op 31-12-1981 gelden, zullen (exclu-
sief de AOW-compentsatie) worden verhoogd met 3,5%. Overigens 
met een maximum van f 162,75 bruto per maand. Vanaf de 21-jarige 
leeftijd is een minimum van f 71,46 per maand van toepassing. 
Voor werknemers jonger dan 21 jaar gelden de volgende minimum-
bedragen: 

20 jaar f 66,10 
19 jaar f 60,74 
18 jaar f 55,38 
17 jaar f 50,02 
16 jaar f 44,66 
15 	jaar f 39,30 

b. DE VAKANTIEBIJSLAG EN DE VLOER IN DE VAKANTIEBIJSLAG 

Het percentage vakantiebijslag blijft gehandhaafd op 7,5%. 
De vloer in de vakantiebijslag wordt met ingang van 1-1-1982 
verhoogd tot f 2.157,-- per jaar. Ook voor 1982 geldt een maxi-
mum in het te ontvangen bedrag aan vakantiebijslag. De vakan-
tiebijslag waarop de werknemer aanspraak verwerft mag 
in 1982 niet meer bedragen dan f 433,33 bruto per maand. Dit 
maximum is ten opzichte van 1981 ongewijzigd gebleven. 

c. REISGELDVERGOEDING WOON- WERKVERKEER en 
KM.-VERGOEDING VOOR DIENSTZAKEN 

De maximale vergoeding in het kader van de uitvoeringsregeling 
woon- werkverkeer werd vastgesteld op f 115,- per maand. Hierop 
moet echter nog wel in mindering worden gebracht de verhoogde 
eigen bijdrage van f 40,- zodat per saldo maandelijks via het 

Kunst is het scheppen van een nieuwe en hogere werkelijkheid, 
die ontroert en een blijvende waarde bezit. 
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salaris aan reisgeld kan worden uitgekeerd maximaal f 75, - ineen aan-
tal gevallen kan de verhoging van de eigen bijdrage tot f 40,-
ertoe leiden, dat medewerkenden die voorheen nog wel enkele 
guldens aan reisgeld kregen thans geen tegemoetkoming in de 
reiskosten meer zullen ontvangen, dan wel een vergoeding zul-
len ontvangen die enkele guldens lager ligt dan in december 
1981 het geval was. 

De kilometervergoeding welke in 1981 51 cent bedroeg, werd voor 
1982 gebracht op 56 cent per kilometer. 

d. DE HUURBEDRAGEN 

De huurbedragen zijn rekeninghoudend met de daarop van toepas- 
sing zijnde salarisschalen m.i.v. 1-1-1982 als volgt gewijzigd: 

f 107,- wordt f 115,- per maand 
f 209,- wordt f 223,- per maand 
f 225,- wordt f 240,- per maand 
f 266,- wordt f 283,- per maand 

e. IZZ-TARIEVEN M.I.V. 	1982 

1. Regeling 	basisvergoeding 

totale 	bijdrage 
maandbijdrage werknemer 

bijdrage 
werkgever 

Alleenstaande f 	116,- f 70,26 f 
Echtpaar f 232,- f 70,26 f 	161,74 
Echtpaar met 	1 kind f 290,- f 70,26 f 219,74 
Echtpaar met 2 kind. f 348,- f 70,26 f 277,74 
Echtpaar met 3 kind. f 406,- f 70,26 f 335,74 

2. Regeling aanvullende vergoeding 

	

totale 	bijdrage werknemer 	bijdrage werkgever 
Alleen mnd.bijdr. verpl.verz. vrijw.verz. verpl.verz.vrijw.  

	

staande f 35,- 
	

) 
	

f 35,13 
Echt- 
paar 	f 70,- 	 I) 	f 70,26 

') Omdat de eigen bijdrage van de deelnemer aan de regeling 
aanvullende vergoedingen verband houdt met diens salaris, 
kunnen bij Ziekenfondsverzekerden verschillen ontstaan. 

Domkoppen begrijpen mensen van geestelijk formaat nooit. 

	

) 	f 0,00 

	

1) 	 f 0,00 
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f. KINDERBIJSLAGBEDRAGEN PER 1-1-1982 

1. Voor een gezin met  

één kind 
twee kinderen 
drie kinderen 
vier kinderen 
vijf kinderen 
zes kinderen 
zeven kinderen 
acht kinderen 

per kwartaal 	per maand  

f 284,-- 	f 94,67 
f 745,-- 	f 248,33 
f 1.205,-- 	f 	401,67 
f 1.762,-- 	f 	587,33 
f 2.319,-- 	f 	773,-- 
f 2.933,-- 	f 	977,67 
f 3.547,-- 	f 1.182,33 
f 4.224,-- 	f 1.408,-- 

2. Indien het oudste kind voor wie kinderbijslag wordt uitbe- 
taald, jonger is dan 3 jaar, dan bedraagt de kinderbijslag 
voor een gezin met 

één kind 
twee kinderen 
drie kinderen 
vier kinderen 

per kwartaal  

f 	142,-- 
f 603,--
f 1.064,--
f 1.620,-- 

per maand  

f 47,33 
f 210,--
f 354,67 
f 540,-- 

g. MINIMUMLOONBEDRAGEN per 1-1-1982 

Met ingang van 1-1-1982 zijn de volgende wijzigingen in het 
wettelijk minimumloon aangebracht: 

Bruto per maand 	Bruto per week 

23 jaar 	 ƒ 1.979,90 
22 jaar 	 ƒ 1.781,90 
21 jaar 	 f 1.583,90 
20 jaar 	 f 1.385,90 
19 jaar 	 f 1.187,90 
18 jaar 	 f 1.039,40  
17 jaar 	 f 	891,-- 
16 jaar (volledige werkwerk) f 	792,-- 

j 456,90 
f 411,20 
f 365,50 
f 319,80 
f 274,10 

f 239,90 
f 205,60 
f 182,80 

h. Inzake de wijziging in het recht op aanvraag van de kinder-
bijslag en de invloed daarvan op de vakantietoeslag voor de 
kinderbijslag zullen wij u te zijnertijd informeren. 

Personeelszaken. 

Wie op honing uit is moet de steek van een bij niet vrezen. 
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Beter laat dan nooit 

De eerste keer dat ik met het Ignatiusziekenhuis te maken kreeg 

is al jaren geleden, toen ik als klein meisje met Palmpasen in 

een lange stoet met kinderen er langs trok. Ik hield een zoge-
heten Palmpasen-stok in mijn hand, met daarop broodjes en sinaas-

appels geprikt. Er werd mij toen verteld dat ik daarmee zieke 
mensen erg blij ging maken. Of die zieke mensen daarmee nou zo 

erg blij waren, is mij altijd een vraagteken gebleven. 
Ik herinner mij dat wij langs de hoofdingang trokken en ik om-

hoog keek en toen drie figuren in het wit zag staan, die het 

hele gebeuren gade sloegen. Wij moesten langs de zijingang, om-

dat de hoofdingang gereserveerd was voor deftige zieke mensen 

met veel geld. Ik heb als k;nd nooit beter geweten. Ik weet zelfs 

nu nog niet helemaal zeker of die veronderstelling nu juist was 
of niet. 

Die witte jassen maakten toen zo'n indruk op mij, dat ik deze 
toch altijd onthouden heb. 

Het ontzag dat ik als zesjarig meisje voor mensen in witte jas-

sen had, is in de loop der jaren langzaam geluwd en nu, als 

volwassen vrouw, maakt wit op mij totaal geen indruk meer. 

Ik ben meer van andere kleuren gaan houden. Ook weet ik nu dat 

er onder die witte jassen gewone, aardige en minder aardige men-

sen schuil gaan, die ook wel eens geen zin zullen hebben met 

koud en donker weer uit hun bed te komen om te gaan werken. Net  
als ik, gewone sterveling. 

Maar als je dan weer bezig bent, dan voel je je goeie zin weer 

terugkomen en dat warme bed is weer in nevelen gehuld. 

Het Ignatiusziekenhuis is in mijn herinnering altijd verbonden 

geweest met Breda. Ik geloof dat als de doorsnee-Bredanaar aan 

zijn stad denkt, hij ook de naam Ignatius in zijn gedachte 
krijgt. Maar het is net als bij de KMA (ook zo'n brokje Breda) 

binnen zijn muren huisvest men meer niet-Bredanaars, dan eigen 
inwoners. 

Ofschoon de echte Bredanaar altijd zal mopperen dat het Igna-
tiusziekenhuis een "fabriek voor zieke mensen" is, geloof ik 

toch wel dat, als het Ignatiusziekenhuis er niet meer zou zijn, 
er heel wat nostalgische verhalen los zouden komen over dat 
goeie ouwe Ignatiusziekenhuis. 

En het is natuurlijk ook zo: van wie je het meeste houdt, die 
kastijd je het ergst: 

Hoezeer u iets lief was blijkt eerst als het verloren gaat. 
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Ik zie die band tussen de Bredanaars en het Ignatiusziekenhuis 

als een soort haat-liefde verhouding. Altijd boeiend om erover 

te schrijven en te lezen. 

Ik geloof dat ik als geboren en getogen Bredase daar ook een 
beetje bij hoor. 

Als ik vroeger eens in een ziekenhuis moest zijn en ik zag die 

bedrijvigheid, dan dacht ik altijd, ik zou daar best bij willen 

horen. Ik zag me zelf al als een tweede Florence Nightingale. 

Helemaal mezelf wegcijferend voor mijn zieke medemens. Die pa-

tiënten zouden me dan eeuwig dankbaar blijven en over mij praten 

als die lieve engel in het wit. 
Maar ach, dromen komen helaas nooit, of heel anders uit, en na 

mijn schooltijd ben ik een heel andere richting ingeslagen. 

Maar het verlangen bleef. Tot ik een aantal jaren geleden hier 

solliciteerde en nog aangenomen werd ook. Zo zie je maar weer, 

het kan raar lopen in een mensenleven. De patiënten waarmee ik 

nu te maken krijg, zien in mij echt geen witte engel. Ik heb dan 
ook maar gewone kleren aan en er glanst geen lichtkrans boven 

mijn hoofd; nou ja, het licht van een neon-lamp dan, maar daar 
krijg ik geen engelachtige trekken door. 

Misschien is het ook wel beter zo, want om altijd op een voet-
stuk te moeten staan, lijkt me ook niet alles. Je kan dan nooit 

eens uit je menselijke rol vallen en ik ben maar een gewone wer-

kende moeder van drie kinderen, die af en toe echt de neiging 

krijgt op lastige patiënten (die zijn er heus wel) te schieten. 

Tot heden toe heb ik me kunnen beheersen en aangezien ik ook 

nog steeds geen wapenvergunning heb, zal er van een schietpartij 

gelukkig nooit iets komen. 

Andersom zullen er heus wel eens patiënten zijn die denken: 

mens kijk niet zo chagrijnig; 

U ziet, ik ben allesbehalve een engel in het wit geworden, al 

probeer ik me wel van m'n minst zwarte kant te laten zien en me 

zo goed mogelijk in te zetten voor de patiënten die bij me komen, 
met of zonder lachje, mijn goeie wil is er altijd, al of niet 

merkbaar. 

Hoewel ik dus van nature bepaald geen opofferende ziel ben, heb 
ik toch veel voldoening van mijn werkzaamheden. Al is het maar 

door een dankbare glimlach van een oud dametje die ik de weg ge-

wezen heb, of een buitenlander, die ik soms letterlijk op de 

gele of rode pijlen moet zetten, als hij geen woord Nederlands 

verstaat. 

Dat zijn van die kleine dingen waaraan een patiënt, dat geloof 

ik tenminste, toch wel waarde hecht. 

Vraag u steeds af, of u wel de waarheid zegt en vraagt het u dubbel af 
als u een ander eens goed de waarheid zegt. 

36 



Ik hoop in de volgende Singel van andere collega's iets te ho-
ren hoe zij over het Ignatiusziekenhuis denken en hoe ze hier 
terecht gekomen zijn. Deze Singel 33 is tenslotte voor ons al-

len. 
Ik ga nu afscheid van u nemen en zeg op z'n Bredaas 

HOUDOE!!!! 

Wist U dat 	 

— Wij het personeel van afd. 22 veel sterkte toewensen het komende jaar. 

— De orthopeden van afd. 22 niet wisten dat het personeel daar ook graag een 
wat rustige kant heeft. 

— Wij hopen dat het rond karnaval daarom wat rustiger zal zijn op afd. 22 

— Als het ziekte geld op 80 °/o komt de orthopeden ook nog maar voor 80 °/o 
werk zullen hebben 

— Het paard van zr. Jansen voor 7 weken onder de elektrieke deken ligt. 

— Het 12e Kolderspuiterbal zal plaats hebben in de louge, op vrijdag 12 februari. 

— De grootste zot van Breda: Ger Couvreur ook deze avond weer zal optreden 

— Ook onze collega's van het Elisabeth verpl.huis - Ruitersbos - Valkenhorst en 
het Laurensziekenhuis dit feest van zotheid met ons meevieren 

— Wij dan ook een ontzettend goed karnavalsfeest verwachten. 

— Op vrijdag 13 juni de feestavond en prijsuitreiking van de B.I.C. zal plaatsvinden 

— Er dan ook weer een fantastische barbeque zal zijn 

— U in de volgende singel de vertegenwoordigers voor de Zeskamp op 12 mei 
zult vinden voor het S.I.Z. 

— Onder voorbehoud de wedstrijd F.C. Ignatius - Specialisten zal plaatsvinden 
op vrijdag 7 mei op het NAC terrein. 

— Ik u allen een geweldige karnaval toewens en u allen ook nog hoop te zien op 
het karnvalsfeest van de Kolderspuiters op vrijdag 12 febr. in de lounge 

— Ook die avond Prins Suus Quklequ met de raad en de page's Maria en Marian 
en de hofkapel De Groeien een bezoek zullen brengen aan het Kolderspuiterbal 

— Ik u allen gedag zeg en tegen alle orthopeden van afd. 22 ALAAF-ALAAF ge 
kunt er nie meej zitten. 

Allen veel leut en gein 
Den Mck heeft de kolder. 

Werkoverleg - Werkoverlegde - Werkoorlog 
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Jaarverslag D.I.O. 1981 

-- Het D.I.O. jaar begon weer met de ledenvergadering in janua-

ari. 2 bestuursleden namen afscheid, met name Elvira Roelofs 

en Willem Hartmans, er was een nieuwe aanmelding: Ada Stroop. 

Ongeveer 40 leden waren aanwezig die avond. 

-- In februari kregen we het grote karnavalsfeest, dat gehouden 

werd in zaal Prins Bernhard, dit was dan ook groots opgezet, 

dit in verband met het jubileumkarnaval (11 jaar kolder-

spuiters). Het was een gezellige en leuke avond. 

-- In de maand maart viel onze bingo-avond, zeer geslaagd, 

mooie prijzen en veel bezoekers, ongeveer 175. 

-- Juni was een drukke maand voor D.1.0. We begonnen met de 

heel geslaagde toneelavond, ongeveer 175 mensen waren aan-

wezig, iedereen was even enthousiast. Verder kregen we de 

fietsenrally-annex barbeque, ondanks het koude weer die 

avond waren er toch veel fietsers en barbequers (170 fiet-

sers". Door de kou gingen de mensen veelal vroeg naar huis, 

zodat het financieel een tegenvaller werd. 

-- Juni was een groot evenement rijker, n.l. de Kennedy-mars. 
Deze werd door 7 mensen van ons ziekenhuis meegelopen, er 
waren ook 2 geweldige verzorgers aanwezig. Volgend keer lo-

pen er beslist nog meer mensen mee. 

-- Juli en augustus was het vakantie voor D.1.0. 

-- 5 September was onze grote zeskamp. Ondanks de 10 ploegen 
die zich op het laatste moment afgemeld hebben, was het weer 

een zeer geslaagde dag en avond. 20 ploegen deden toch nog 

mee. 

Nadien is alles nog eens teruggedraaid op de video-avond. 

-- In oktober hadden we weer de zeer geslaagde bingo-avond, 

ongeveer 190 personen, met natuurlijk weer mooie prijzen. 

30 oktober de bowling-avond, die tegen viel gezien het aan-

tal deelnemers, ongeveer 30 mensen. 

Leve de leut 

38 



-- November was de dropping gepland, alles was rond en geregeld, 

maar door overmacht is deze verschoven naar maart 1982 (dit 

jaar). 
Op de geplande datum bleek er in het ziekenhuis het P.K.O.-
feest te zijn en voor een andere datum in die weken bleek de 

zaal niet beschikbaar meer. 
Op 29 november bracht de Sint met z'n Pieten (8) weer een 

bezoek aan de kinderen van ons personeel. Er waren 60 kinde-

ren met vaders en moeders en oma's, het was weer een geslaag-

de middag. 

-- De andere wekelijkse aktiviteiten zoals: voetbal - volley-
bal - tafeltennis - zwemmen - rikken - fotoclub, zelfs de 

toneelgroep was aktief. 

Voetbal-tournooi en volleybal-tournooi was in oktober. 

-- Het D.1.0.bestuur heeft in 1981 14 keer vergaderd. 

Wij zien dan ook weer terug op een goed en geslaagd vereni-
gingsjaar. 

-- Het aantal D.1.0. leden bedroeg op 31 december 1981: 830. 

Onze dank gaat uit naar al degenen die door hun medewerking 
zorg hebben gedragen voor een geslaagd D.1.0. jaar. 
Bedankt allemaal! 	Bedankt allemaal! 

namens bestuur D.1.0. 

secr. Ada Stroop. 

Elektriek deken 
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D. I.O. 
PROGRAMMA 
VOOR DE MAAND FEBRUARI 1982 

FOTOCLUB 

12 februari a.s. 
zie pag. 30 in deze Singel. 

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

Iedere vrijdagavond van 18.00 tot 
19.00 uur in het bad van het Revali-
datiecentrum voor de leden van de 
zwemclub van DIO. 

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

KARNAVAL 

TONEELCLUB 

ZWEMMEN 

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 	 IIII 

Periodieke onthouding is de moeder van menig kind 
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PERSONEELSVERENIGING 
van het Ignatius-Ziekenhuis, 

Door Inspanning Ontspanning 

Verslag jaarvergadering D.I.O. 

13e jaarvergadering van de personeelsvereniging D.I.O. 

15-1-1982 - opening 20.15 uur. 

aanwezig: 9 bestuursleden 

32 D.I.O. leden 

OPENING door de voorzitter Kees Brinkman, die de vergadering 

opent en alle aanwezigen van harte welkom heet. Hij vindt 

het toch een select gezelschap, wat er weer aanwezig is. 

Ook al heeft hij heel het jaar door veel kritiek gehoord zo 
her en der. 

JAARVERSLAG 1981 werd voorgelezen, hetzij in het kort door de 

secretaresse: Ada Stroop. Men was hierover tevreden en het 
verslag werd goed gekeurd. 

FINANCIEEL JAARVERSLAG 1981: 

Dit werd gegeven door penningmeester Alex Lambers, hij heeft 

weken van te voren zitten puzzelen om tot een goede afron-
ding te komen. Alex bedankt dan ook Fred Dekkers, die hem 

hier voortreffelijk mee heeft geholpen. 

Er rezen natuurlijk vragen over de dure karnaval van afge- 

lopen jaar. Alex Lambers heeft dit uitgelegd en men was 

hier toen tevreden mee. 

Het volgende punt was het jubileum, dit werd ook weer be-

antwoord. De voorzitter pleit dan ook voor de penningmeester 
dat hij toch nog een gaatje hiervoor heeft gevonden. 

De voorzitter bedankt dan ook de penningmeester voor het 

moeilijke afgelopen jaar; Alex bedankt. 

VERSLAG KASKOMMISSIE: 

Namens de kaskommissie verklaart Gom van Geel dat de boeken 
zijn gekontroleerd en kloppend bevonden. 

Bedankt kaskommissie met name: Gom van Geel - Ad Brouwers 
en Piet Eelants. 
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VERKIEZING KASKOMMISSIE: 
De heren Piet Eelants en Gom van Geel zijn weer bereid dit 
het volgende jaar weer te doen. Voor Ad Brouwers komt nu 
Kees Verhoef in de plaats, daar eerstgenoemde er twee jaar 
in plaats heeft gehad. Als reserve is Tiny Meyvis benoemd. 

VERKIEZING BESTUUR: 
Er neemt een bestuurslid afscheid: Desiree Wubben. Dit is 
erg spijtig, maar haar studie is op het ogenblik belangrij-
ker dan D.1.0. Kees Brinkman bedankt Desiree voor het werk 
en haar inzet in het afgelopen jaar en wenst haar veel 
succes met haar studie. Hij doet dit met een bloemetje en 
een envelop. Bedankt Desiree. 
Verder zijn 5 bestuursleden aftredend en herkiesbaar: 
Lisette Berkers - Ingrid Ritmeyer - Lia Brekelmans - Joop 
Mutsaerts en Alex Lambers. 
Dit jaar hebben zich 3 nieuwe kandidaten kiesbaar gesteld: 
Willem Hartmans - Gerard van Pelt en Toon Vissers. 
Kees Brinkman roept 3 mensen naar voren om de stembriefjes 
rond te delen, op te halen en dan de stemmen te tellen, 
dit waren Marianne Akkermans, Peter van Oosterhout en Ad 

Brouwers. 

Er werd nu driftig gestemd onder de leden en het bestuur. 
Na ongeveer 15 min. waren de stemmen geteld en de uitslag 
was als volgt: 

Ingrid Ritmeyer 
	

39 stemmen 
Alex Lambers 
	

41 	" 
Joop Mutsaerts 
	

38 
Lisette Berkers 
	

36 
Lia Brekelmans 
	

33 
Toon Vissers 
	

17 
Gerard van Pelt 
	

20 
Willem Hartmans 
	

22 
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De aftredende bestuursleden zijn herkozen en Willem Hart-
mans is als nieuw bestuurslid benoemd. Willem proficiat 
hiermee. 
De voorzitter bedankt de twee andere kandidaten, deze zul-
len als reserve blijven, mocht er in het komende jaar iets 
gebeuren met het huidige bestuur. 

VERKIEZING VOORZITTER: 
Roger Melaer neemt hierover het woord als vice-voorzitter. 
Zoals altijd is de voorzitter ieder jaar aftredend en weer 
herkiesbaar. De leden moeten dan ook stemmen over de voor-
zitter. Dit ging zelfs alleen al met applaus vanuit de zaal. 
Kees Brinkman is weer onze voorzitter. 
Kees, proficiat hiermee. 
Hij zal dit jaar weer proberen samen met de andere bestuurs-
leden en alle D.I.O. leden zich helemaal in te zetten voor 
het verenigingsleven. Succes hiermee als voorzitter. 

Ondertussen was er een glaasje ingeschonken en kon men zich te 
goed doen aan een heerlijk hapje. Dit ging er dan ook gretig in. 

Roger Melaer gaf ons een overzicht van het PROGRAMMA VOOR 1982. 

15 januari 
12 februari 
19 maart 
april 
mei 

ledenvergadering 
karnaval 
dropping-fondue 
bingo 
voetbal- tafeltennistournooi 

juni 	 fietsenrally - barbeque - kennedymars 
juli-augustus vakantie 
september 	zeskamp - volleybaltournooi 
oktober 	bingo - Duitse avond 
28 november 	St.Nicolaas 

Dit zijn de maandelijkse aktiviteiten. Nu volgen de wekelijkse 
aktiviteiten: 

zwemmen - tafeltennis - voetbal 
volleybal - toneel - fotoclub 
1 keer per maand: rikken 

Roger vraagt of er hierover nog vragen zijn. Er zijn vele 
vragen: 

Waarom geen AUTORALLY? Deze is bewust geschrapt i.v.m. het 
60-jarig bestaan van ons Ziekenhuis in de maand november. 
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Over de ZESKAMP rezen ook veel vragen daar deze in de eerste 
instantie niet op het program stond. Hier stond als voorstel 

een Duitse avond voor. 
Het bestuur wilde dit evenement nl. een paar jaartjes overslaan, 
daar er vorig jaar veel extra werk bij is gekomen door de ploe-
gen die zich op het laatste moment nog afmeldden. 
Ook daar de belangstelling steeds minder wordt; dit geldt voor 
alle aktiviteiten. 
Er is veel over gepraat over en weer over de zeskamp. 
Roger had een voorstel om via de Singel een enquete te houden, 
wie er voor de zeskamp was of een ander voorstel had. 
Dit werd door de leden afgewezen, er moest nu maar gestemd wor-
den. Door de stemming heeft toch de Zeskamp gewonnen, hier zal 
dan nu weer hard aan gewerkt gaan worden. 
Ook is men de mening toegedaan dat ook de DUITSE AVOND doorgang 
moet vinden. 

Vanuit de zaal is dan ook een kommissie samengesteld, met name: 
Gerard van Pelt - Tiny Meyvis - Kees Verhoef - 
Jac. Roelands - John Sep - Johan Snoek - 
Peter van Oosterhout en Jan de Wit. 

Deze mensen zullen zich inzetten voor deze avond met natuurlijk 
steun zover dit nodig is van het Bestuur. 
Verder is er een voorstel gedaan voor een GEHUWDEN-BAL. Hier 
zal over gedacht worden. 
Er zal ook een TUSSENTIJDSE LEDENVERGADERING plaats gaan vinden 
eind september, daar men van mening is dat ook de karnaval 
terugloopt, dit met het oog op de volgende begroting. 
Via de Singel zullen we telkens kunnen lezen, na een aktiviteit: 
HET AANTAL DEELNEMERS en wat hiervan de KOSTEN waren. 
Dan kan iedereen hiervan op de hoogte blijven, dit vond eenieder 
prettig. 
Ook kwam er nog een voorstel om WEKELIJKS OF MAANDELIJKS EEN BAR 
te openen. Hier is geen toestemming voor gegeven. 
Wel kwam Willem Hartmans met een voorstel naar voren, dat al op 
handen is: EEN PERSONEELSBORREL, EEN KEER PER MAAND. 
We zullen hier dan ook nog meer van horen. 

Even een korte onderbreking, er is n.l. niet goed gestemd, 
er zijn 42 stemmen uitgebracht en er waren 41 personen. 
Er wordt nu opnieuw gestemd op Willem Hartmans en Gerard van 

	

Pelt. De uitslag hiervan is: Willem Hartmans 	21 stemmen 

	

Gerard van Pelt 	19 stemmen 
1 blanco. 

Hiermee is er verder niets veranderd en blijft Willem het 
nieuwe bestuurslid. 
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Als laatste zijn we dan aangekomen bij onze RONDVRAAG. 
Hier was even te voren door onze voorzitter gevraagd deze 
schriftelijk in te dienen, daar het anders teveel uit de hand 

zou lopen en gezien de resterende tijd. 

1. Deze kwam vanuit het bestuur en wel van onze penningmees-

ter; of de KONSUMPTIE'S OOK NIET OMHOOG MOETEN, nu er 
zo'n verhoging op de drank komt? 
Dit is na veel over en weer gepraat, toch afgewezen, 
daar er dan nog minder mensen op een aktiviteit zullen 
verschijnen. De voorzitter vindt dat als er toch een 
verhoging moet plaatsvinden, hier eerst een aparte ver-
gadering over moet zijn met de leden. 

2. Hoe zit het met het SCHAATSEN? Wat is er het afgelopen 

jaar fout gegaan? 
Hier is antwoord op gegeven door Willem Hartmans en 
Tiny Meyvis. Vorige keer is het finaal in de soep gelo-
pen, geen bus, niet naar Dordrecht maar naar Roosendaal. 
Het schaatsen zal nu geen D.I.O.aktiviteit meer zijn, 
maar in het vervolg kan men zich opgeven bij Tiny Meyvis 
(restaurant). 

3. Hoe is de KONTRIBUTIE geregeld voor DIVERSE AKTIVITEITEN 
met name de tafeltennis? 
Het is geregeld, dat ieder die deelneemt aan een aktivi-
teit minimaal f 2,50 per maand betaalt. 
Hier wordt erg hard over gediskussieerd, vooral door de 
tafeltennis. Het afgelopen jaar zijn hier ook menings-
verschillen over geweest doch deze waren uitgepraat en 
afgedaan. Deze kwamen toch nu weer even naar boven, wat 
even erg pijnlijk was. Door kalm te praten met elkaar is 
dit toch nog goed gekomen en nu betaalt iedereen f 2,50 
per maand, behalve het rikken, daar dit maar één keer 
per maand plaats vindt. 

Nog een kanttekening van Dhr. Meyvis en Eelants: Het was een 
vruchtbare avond, er is goed vergaderd ondanks de soms harde 
woorden. Een applausje en respect voor het D.1.0.bestuur. 
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SLUITING: 
Kees Brinkman sluit deze vergadering met het volgende: 
We moeten er goed van doordrongen zijn, wat we aan elkaar 

hebben, ondanks de verschillen soms. 
Hij hoopt op een goed D.1.0.jaar; dat we elkaar dikwijls 
mogen ontmoeten op diverse aktiviteiten en eind september 
voor de tussentijdse ledenvergadering. 
Hij bedankt iedereen voor zijn komst en wenst iedereen 
wel thuis. 

Ada Stroop 
secretaresse D.1.0. 
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Verkiezingen gaan niet door!!! 

De voor 3 februari a.s. geplande tussentijdse O.R.-verkiezingen 
gaan niet door omdat zich voor de 4 openstaande plaatsen maar 

3 kandidaten hebben gemeld. 
Zij zijn dan ook automatisch gekozen voor de Ondernemingsraad. 

'n Teleurstelling, vooral als je het vergelijkt met het aantal 

medewerkenden van het S.I.Z.. 

Langs de andere kant is de O.R. bijzonder gelukkig met deze 

3 kandidaten, omdat het zeker van invloed zal zijn op het werk, 
wat tot op heden wordt gedaan door 11 O.R.-leden. 

Wij stellen u hierbij de nieuwe O.R.-leden voor, en wensen hen 

veel succes toe. 

Naam 	 Functie 	 Kandidaat gesteld door: 

M.v.d.Brand Coördinerend hoofd IC/MC Persoonlijk 

P.Eelants 	Magazijnbeheerder 	 ABVA/KABO 

A.Valkema 	Nucleaire geneeskundige 	Landelijke ver. van 

Artsen in Dienstverband 
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Vraag en antwoord 

Aan de heer drs.A.J.L.M.Mallens, 

directeur-econoom. 

Breda, 17 december 1981. 

Geachte heer Mallens, 

Naar aanleiding van de geruchten dat er in het komende jaar 

veertig arbeidsplaatsen binnen de verpleegkundige dienst ver-

loren dreigen te gaan en met het oog op de onrust die deze 
geruchten bij het betrokken personeel teweeg brengen, verzoeken 
wij U om een antwoord op de volgende vragen: 

1. Bevatten deze geruchten een kern van waarheid? 

2. a) Zo ja, bent U bereid de OR in deze zaak te betrekken? 

b) Zo nee, dan verzoeken wij U middels een mededeling deze 

geruchten te ontzenuwen. 

Met vriendelijke groeten, 
namens de ondernemingsraad, 

L.M.Schelfhout, 

secretaris OR. 

(Het antwoord op deze brief staat afgedrukt op de volgend blz.) 

Ook wij gaan als een zilveren bal door de flipperkast! 
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Aan de sekretaris van de 

Ondernemingsraad S.I.Z. 

Breda, 24 december 1981. 

Geachte Heer Schelfhout, 

In antwoord op uw brief d.d. 17-12-1981 berichten wij u het 

volgende. 

Geruchten over het verlies van 40 arbeidsplaatsen in 1982 zijn 

onjuist. De afgelopen weken zijn er door de direktie en de 

hoofden van dienst besprekingen gewijd aan de personeelsbegro-

ting 1982. Centraal in de diskussies stond de gevraagde 

personeelsuitbreiding in 1982 met ruim 70 personen. 

Tegelijkertijd blijken er van de gevraagde uitbreidingen reeds 

ca. 30 plaatsen te zijn opgevuld. Deze aanvullingen hielden 

verband met de ingebruikneming van de interimvoorzieningen 

(poliklinische OK's, IC/MC e.d.) en de uitbreiding van de OK-

faciliteiten t.b.v. de orthopeden en het rechttrekken van de 

getalsverhouding tussen gediplomeerd verpleegkundigen en 

leerling-verpleegkundigen. 

Uit de toepassing van C.O.Z.-normen op de gevraagde personeels-

uitbreidingen bleek, dat een verruiming van het personeels-

bestand in de begroting 1982 t.o.v. 1981 met ca. 30 personen 

verantwoord zou zijn. Dit betekent, dat de gevraagde uitbreiding 

van nog een veertigtal plaatsen niet zal worden gehonoreerd. 

Wij hopen met bovenstaande u voldoende te hebben geinformeerd 
en zullen in de vergadering van 21-01-1982 op de personeels-

begroting 1982 terugkomen. 

Inmiddels verblijven wij met vriendelijke groet, 

namens de direktie, 

hoogachtend, 

drs.L.F.Melcherts, 

direkteur-patiëntenzorg. 

Wij zijn allemaal maar mensen 
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Reactie O.R. op programma van eisen 

Aan de secretaris van het Bestuur 

van de 

Stichting Ignatius Ziekenhuis, 

Mr. E.C.P.G.M.Fleskens, 

Postbus 3069, 

5003 DB Tilburg. 

Breda, 18 december 1981. 

Geachte heer Fleskens, 

Naar aanleiding van de bespreking van het concept Programma van 

Eisen op de extra overlegvergadering d.d. 17 december 1981 delen 

wij U het volgende mede: 

- de OR zal het concept Programma van Eisen voor kennisgeving 

aannemen. 
De organisatorische veranderingen waar binnen het Programma 

van Eisen in principe voor wordt gekozen, kunnen door ons 
eerst dan worden beoordeeld en van advies worden voorzien wan-

neer deze duidelijk en met een overzicht van alle consequen-

ties door U conform artikel 25 wet op de Ondernemingsraden aan 

ons worden voorgelegd. 

- daarnaast willen wij van U vernemen hoe U de overgang naar de 
nieuwe structuur, in al zijn facetten, vanuit de bestaande 

situatie wilt laten verlopen en welke consequenties daaruit 

voortvloeien. 

Wij vertrouwen er op dat U er bij de directie op zult aandringen 

dat zij steeds tijdig en volledig de OR van informatie zullen 

voorzien. 

Hoogachtend, 
namens de ondernemingsraad, 

L.M.Schelfhout, 

secretaris. 

c.c.: directieleden, 
directie-assistent. 

Les 1: Hoogachtend namens 	 
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MET VRIENDELIJKE 
GROETEM._ 

Cijfers en letters 

In het nieuwe jaar beginnen wij met U eni-

ge cijfers te geven over samenstelling en 

verloop in ons ziekenhuis. 

Met de komende begroting over enige weken 
in het vooruitzicht, wellicht toch interes-

sant om wat vergelijkingsmateriaal te heb-
ben. 

Het ligt niet in de bedoeling om uit de 	offlo 
JJ 

gegevens direkt konklusies te trekken, doch rs K 49  
wat basisgegevens zijn nooit weg! 

;IC 

De onderstaande gegevens zijn harde feiten, 	
0!!!

c. 
maar oorzaken geven zij niet aan. 	 T ;NG  
Neem bijvoorbeeld de gemiddelde verpleeg-

duur per patiënt in relatie met het aantal 

opgenomen patiënten en het aantal klinische 

operaties. De cijfers laten niet zien waar de eventuele knelpun-

ten liggen. Ook vertellen de cijfers weinig over struktuur en 

organisatie, maar toch 	 de gegevens op zich zijn het bekij- 
ken waard. 

OVERZICHT PATIENTENGEGEVENS 1975-1980 

18 

16 

14 

ia 

10 

8 

6 

4 

2 

7--  

aantal opgenomen 
patiënten (x 1000) 

(x 1000) 
aant.klin.operatie's 

gem.verpleegduur 

(x 1000) 

75 	76 	77 	78 
	

79 
	

80 
	

81 
Cijfers zijn gebaseerd op de begroting! 

, Les 2: Met vriendelijke groet of groeten, 
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14-o 

Vf 
20 	 

10 

x 10 gu[J en 

70 

óLl 

totaal 
resultatenrekening 

totaal 
personeelskosten 

50 

1-10 	 

30 

20- 

10 

75 	76 	77 	78 	79 
	

81 
Cijfers zijn gebaseerd op de begroting! 

Loonkosten-ontwikkeling binnen S.I.Z. Breda van enkele Diensten. 

Loonkosten per werknemer: Totale loonkosten/Aantal werknemers per Dienst. 

x 103  

Gemiddelde 
totale S.I.Z. 

Technische Dienst 

Administratieve Dienst 
Civiele Dienst 
Verpleegkundige Dienst 



O.R. portret 

In de komende Singels mag U in 

de rubriek 'O.R.Portret' een 

serie gesprekken verwachten met 

de OR-leden uit ons huis. 

De start in de reeks wordt gege-

ven door Henk Smits, Hoofdver-

pleegkundige van de Orthopedi-

sche-, Chirurgische- en Ongeval-
len Poli. U weet wel die van 
HENKIES ANGLES. 

De sinds 01-02-1976 in dienst van SIZ werkende Henk Smits, 

besloot in augustus 1980 de OR gelederen te versterken. 

Hij kwam de OR binnen in een roerige periode. Door het vertrek 

van diverse OR leden waren er volop problemen. 

Doch Henk liet zich niet ontmoedigen, en na een korte gewen-

ningsperiode werd hij op 12-02-1981 tot voorzitter gekozen. 

Henk is geen lid van een politieke groepering. 
Hij kan zijn ideeën in geen van de programma's van de politieke 

partijen terugvinden. 

Henk is wel lid van de beroepsvereniging "het beterschap". 

De verwachtingen die Henk van de OR heeft zijn eigenlijk mini-

maal. De meeste zaken moeten in de eigen tijd worden geregeld. 

Alles wat méér dan het minimale gedaan wordt, ziet Henk al als 

zeer positief. Hierbij speelt dan ook nog dat de vrijwillige OR-

mensen tegen min of meer professionele tegenpartijen vaak tegen 

een bepaalde achterstand aankijken. 

Doch geleidelijk aan stijgt binnen de OR het niveau en funktio-

neert de groep redelijk. 

De cursussen die de OR volgt zijn hier zeker debet aan. 
Mede door de cursussen groeit vooral de binding van de groep, 

wat een positieve zaak is. 

Mijn broer suist al jaren door het heelal. 
En ih sta op het punt om gelanceerd te worden! 
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Op de vraag wat Henk Smits in 1982 verwacht voor de OR (dit 

gesprek vond plaats op 4 januari jl.) antwoordde hij: 
De voorbereidingen voor de nieuwbouw en de relatie met de Klok-

kenberg zullen waarschijnlijk veel van onze aandacht vragen. 

Doch om deze aangelegenheden naar behoren te behandelen zou een 

volledige OR bezetting een grote verlichting geven. 

Hij rekent erop dat de club dit jaar voltallig wordt dus 15 

personen. 

Het systeem van vertegenwoordiging via een partijen-stelsel zo-

als dit nu door de OR wordt gebruikt, kan voor de nodige aan-

vulling zorgen. Een oordeel over dit systeem kan Henk niet vel-

len, daar het nog te kort in praktijk is gebracht. 

Het principe waarbij belangengroeperingen een duidelijke inbreng 

kunnen krijgen is goed en erg demokratisch. 

Wij vroegen Henk Smits ook wat hij zelf van de OR verwacht 

en zijn funktioneren hierin. 

Hij stelde dat voor hem persoonlijk het kontroleren en toetsen 

het belangrijkste is. Binnen de organisatie wordt een beleid (7) 

gevoerd, wat wij als OR vooral t.o.v. het personeel met een 

sociale visie volgen. De OR kan tevens flink aan dat beleid 

sturen, maar dan is een duidelijke visie van de achterban een 

must. 

Om meer weet van de gevoelens en gedachten van de achterban te 
krijgen, is binnen de OR een kontakt-kommissie opgericht. 

Via deze kommissie is een plan opgesteld om de mensen in het 
huis meer en beter te informeren van en naar de OR. 

Om als OR een goede greep op alle ontwikkelingen te houden en 

verder uit te breiden, is het geen overbodige luxe voor een 

aantal organen om meer en duidelijk naar buiten te treden. 

Vooral de DIRA mag op dit terrein veel opener worden. 
Ook vrij moeilijk in het geheel te vatten zijn de medisch spe-

cialisten. De medische staf heeft een eigen beleid, en zolang 

de specialisten niet als werknemers binnen de stichting funktio-

neren zullen zij als aparte groepering staande blijven. 
Het eventuele OR lidmaatschap van medisch specialisten ziet Henk 
voorlopig nog niet in het verschiet. 

Zolang zij als zelfstandigen binnen het ziekenhuis opereren 
(figuurlijk bedoeld) zullen de konsekwenties van een OR deelname 
erg moeilijk liggen. 

Hij merkt hierbij nog wel op dat een aantal specialisten zeer 

positief t.o.v. het OR gebeuren is ingesteld. 
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Naast de plannen voor nieuwbouw is de automatisering een zaak 

die steeds de aandacht vraagt. 

Volgens Henk is de automatisering op zich niet te stuiten. 

Ook in de gezondheidszorg zal het proces van steeds verder 

gaande inschakeling op computer-gebied doorzetten. 

Wel erg belangrijk hierbij is de noodzaak om het proces goed te 

doseren. 
De binnen ons huis werkzame STAUT (stuurgroep automatisering) 

is volgens Henk vrij technisch gericht. 

Een duidelijke sociale inbreng is nog niet naar voren gebracht, 

wellicht dat de maatstaven moeten worden aangepast. 

De OR zal indien nodig op dit maar ook op andere terreinen de 

Wet volgen en eventueel haar rechten opeisen. 

Om echter in belangrijke zaken met volle overtuiging achter 

besluiten en adviezen te gaan staan, is een goede kontakt met 

de achterban een noodzaak. 

Om al de OR taken goed te vervullen is de steun van de achterban 

en een volledig bezette OR beslist nodig. 

Want ook voor de OR geldt: 2 weten meer dan 1. 

Met deze oproep besloten wij het gesprek met OR-voorzitter 

Henk Smits. 

Wij danken hem voor de medewerking en wensen hem veel sukses 
toe bij zijn OR-werkzaamheden, en natuurlijk de normale dagtaak. 
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om de medewerwers niet on-
nodig ongerust te maKen 
Kunnen we dit beter 

_  GEHEIM houden! 

Laat  u tooi, Liever ieder 
T een mee  dennen 
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