
"SINGEL 33" 
13e jaargang - no. 4 APRIL 1982 

R EDAKTI E: Peter Beenakkers (deb. adm.) toestel 2193 
Kees Brinkman (pat. vervoer) " 2000 
Marjan van Dongen (voed. ass. 14) 2428 
Ellen Janssens (pat. reg.) 2350 
Bob Leclercq (pers. zaken; koOrd.) 2404 
Ada Stroop (verpl. afd. 05) 2223 
Peter Weterings (centr keuken) 11 

2426 
Rinus Wijnings (centr. keuken) 2426 

Redaktie adres: Postbus 13 (interne post) 

Dankbetuigingen — Weer expositie in de lounge 	  2 
Aktie koffiepot, 1 april 1982 mop!!! 	  3 
Waar komt de 1-april-grap vandaan? 	  6 
Tafeltennis tournooi 	  7 
Ingezonden 	  8 
Raar maar waar 	  9 
Terugblik op karnaval 1982 	  10 
Patiënt en bureaucratie 	  15 
Ingezonden brief 	  17 
Puzzel nr. 4 	  18 
Personalia 	  20 
Programma DIO april 	  22 
Spectaculaire voetbalwedstrijd 	  23 
DIO volleybal — Langzaam veranderen 	  24 
Reaktie op den Bëck 	  25 
Eindexamenfeest KARMA 	  26 
Radio ignatius zoekt oude/versleten muziekcassettes 	  28 
Met pensioen (0.B.U.) 	  28 
Luchtfoto S.I.Z 	  30 
Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting 	  32 
Open brief aan "Pan Productions" 	  33 
S.I.Z. medewerkers in het nieuws 	  34 
Sukkels 	  35 
Terugblik Mini Medica 	  36 
Voetbal 1 	  37 
Voetbal 2 	— Wedstrijden FC Ignatius 	  39 
5 mei Nationale feestdag — Waar gaan we met z'n allen naartoe? 	. 40 
DIO-aktiviteiten 1982 	  41 
Van de ko(o)k 	  42 
Bingo DIO 	  43 
Wist U dat 	 

	

 	44 
Ziekenhuishygiëne en het voorkomen van ziekenhuisinfecties 	. . . 	 46 
Kinderkarnaval 1982 	  50 
Premiere — Duizend mondjes 	  51 
Na-kateren 	  52 
OR-informatie 	  54 



DANKBETUIGINGEN 

Langs deze weg wil ik de direktie hartelijk bedanken voor het mooie bloemstuk 
dat ik mocht ontvangen tijdens mijn ziekte. 

M. L. Westdorp-Blankers 
Mede w. Schoonmaak. 

Tecla en Hans Beenakkers bedanken alle kollegaas voor de belangstelling bij de 
geboorte van hun dochter LONNEKE. 

Tecla en Hans Beenakkers 
K omp uter-a fdel i ng. 

Langs deze weg wil ik graag dank zeggen aan de direktie, Dio, dr. Rijken en 
dr. Bantje, maar vooral mijn kollegaas van afdeling 07, voor de bloemtjes, tele-
foontjes en bezoekjes, die ik tijdens mijn ziekzijn heb mogen ontvangen. 
Allemaal heel hartelijk dank voor zoveel medeleven. 

Nel van Beek 
Teamleid. 07 unit pulmonologie. 

WEER EXPOSITIE IN DE LOUNGE 

De tweede expositie is in aantocht. 
Deze keer zijn de wandkleden aan de beurt. 

De opening zal plaatsvinden tijdens de D.1.0. bingo-avond op 16 april a.s.. 
Wij hopen op Uw belangstelling. 

Ook in de toekomst zullen er exposities worden gehouden: o.a. tekeningen en 
boetseren. 
U kunt zich hiervoor opgeven bij: 
Miranda, secr. van de O.K., toestel 2458, of bij: 
Arnold Velders, toestel 2444. 

Groetjes, 
"de Kunstvrienden". 

1. Of je nu loopt in zon of regen 
toch kom je hem nooit tegen. 
(zie antwoord op de volgende bladzijde) 
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AKTI E KOFFIEPOT, 1 april 1982 mop !!! 

Mensen, mensen wat hebben we een plezier gehad met de volgens 

oud gebruik bekende 1 april-mop van dit jaar. 

Er zijn bij een 1 april-mop natuurlijk altijd slimmerikken die 

het meteen doorhebben, maar een groot deel van u allen, van 

hoog tot laag, is toch echt met beide voeten in de koffiepot-mop 

getrapt. 

U weet niet half hoeveel opstandige kreten er door de gangen van 
het SIZ zijn gegaan. Op de dat.van verschijning van SINGEL 33 
stonden de telefoons van de redaktieleden, direktie, personeels-

zaken en ondernemingsraad (Singel 33) roodgloeiend en dit heeft 

de rest van de week geduurd. 

Hartelijk dank voor alle positieve en negatieve reakties die we 

hiermee aan u ontlokten. We vinden het jammer dat u, alleen nu 

u er persoonlijk mee te maken had en wij zelfs aan uw portemo-

nee dreigden te komen, zich massaal liet horen. 

In andere uitgaves van Singel 33 hebben ook artikelen gestaan 

waarover wij van u reakties verwachtten; b.v. aktie Polen, 

oproep voor andere besteding St. Nicolaasbonnen e.d. 
Soms geven alleen de oplossingen van de puzzle ons het idee dat 

u allen Singel 33 leest (maar hier is dan ook wat mee te verdie-

nen). Zelfbeklag is hier echter niet op zijn plaats. We zijn blij 

met de reakties en hopen dat u in de toekomst met net zo veel 

enthousiasme Singel 33 blijft lezen, als hij door de redaktie 

wordt gemaakt. 

REDAKTIE. 

Onderstaand volgen nog enkele reakties die ons zowel telefonisch 

als schriftelijk hebben bereikt n.a.v. de koffiepot-aktie; 

- Is het echt waar wat in Singel 33 staat. Ik ben pissend. 
Hierover is het laatste woord nog niet over gezegd. Jullie krij-

gen nog een brief hierover. (zie verderop.) 

- Ik drink maar één kopje koffie per dag; hoef ik nu maar een 
vijfde deel te betalen van die f 20,--. 

- Wij brengen voortaan zelf koffie mee in thermoskannen. 

- We kopen zelf wel een koffiezetapparaat voor deze f 20,-. 

- Wie heeft dit geschreven? oh, de redaktie!! Nou dan weet ik 

het wel. 

- Wat gebeurt er met de theedrinkers? 

la. Dat ben je zelf. 
2. Wat is het einde van alles? 
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Betr. 1 Aprilmop (zeer goed) 

Geachte Heer, 

Naar aanleiding van Uw artikel in de "Singel 33" van maart '82 
in verband met Uw z.g. bezuinigingenu van het personeel van het 
S.I.Z. een vergoeding van maar liefst f 20,- per maand vraagt 
voor een kopje koffie zijn wij het met z'n allen niet eens en 
zullen eventueel zelf dan maar voor de koffie zorgen. Denkt U 
hierbij aan de specialisten die vaak de gehele dag koffie 
drinken? 
Wij vinden dan ook dat die bezuiniging dan maar eens op andere 
dingen moet gebeuren en wij zijn dan ook niet van plan om f 20,-
per maand af te staan. 

Hoogachtend, 
Polikl. Cardiologie 

OPEN BRIEF AAN DE REDAKTIE VAN DE SINGEL  

Breda, 1-3-1982 
Geachte redaktie, 

Om met een variant op de door u altijd zo kies uitgekozen voet-
noten te beginnen: "Stel niet uit tot morgen wat u vandaag kunt 
doen", even het volgende: 

Voor me ligt Singel nr. 3, dus van MAART 1982. 
Op dit ogenblik is bij mij al bekend, dat het artikel over het 
omzetten van ons kopje koffie in klinkende munt berust op een 
door de redaktie van dit blad verkeerd gevallen kronkel in dat 
deel van de hersenen, waar normaliter grappen dreigen te ont-
spruiten. Het getuigt mijns inziens van een zo grote kortzich-
tigheid, dat ik daar geen goed woord voor over heb. 
Ondanks dat de redaktie dat inmiddels al had begrepen en ook 
ondanks het feit, dat de storm in het glas "Koffiewater" ten 
tijde van het plaatsen van deze brief reeds is gaan liggen, 
voelde ik mezelf verplicht om via deze open brief toch nog op 
dat artikel te reageren. 

Vele grieven tegen het artikel heb ik in een persoonlijk gesprek 
met de coordinator van de singelredaktie al doorgesproken. 
Eén ding echter zit me het meest dwars en dat is: 

2a. De letter s. 
3. Het is vlees maar haal je mijn eerste letter weg 

dan is het ook vlees. 
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Heeft de redaktie zich wel eens afgevraagd, welke reaktie dit 
heeft teweeg gebracht bij de ongetwijfeld diverse minimumloners, 
die ons ziekenhuis telt. 
Zij, die zich toch al genomen voelen (en zelfs meer dan dat) op 
allerlei terrein; waar uiteraard het ziekenhuis niets aan kan 
doen, maar alleen al de psychologische lel die men krijgt bij 
het lezen van zo'n artikel, met het gevoel, dat er wéér twintig 
gulden minder te besteden valt 	 

Laten we hopen, dat volgend jaar de 1-april-grap werkelijk op 
die datum valt en ik hoop dat de grap dan werkelijk wordt ge-
maakt om te lachen. 
De Grote van Dalen moge daarbij een goed middel zijn. 

Met vriendelijke groet, 

P. Eelants 
Centraal Magazijn 

Betreft: BETALEN KOFFIE 

Beste redaktie, 

Jaag de medewerkers maar op til, goeie mop voor 1 april. 

Maar de sekretaresses van het paviljoen 
trappen er niet in, zij zijn zuinig op de poen. 

Toch is het een goede mop, 
we drinken er op 1 april een extra bakkie op!!! 

Sekretaressen internisten 

3a. Rookulees. 
4. Wat lijkt op een poes, leeft als een poes, 

maar is geen poes? 
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WAAR KOMT DE 1-APRIL-GRAP VANDAAN? 

Op 1 april probeert de een der ander voor de gek te houden door hem weg te 
sturen voor boodschappen of toezeggingen te doen, die niet blijken waar te zijn. 
Een oud gezegde "Op de eerste april zendt men gekken, waar men wil" geeft de 
geest van het gebruik uitstekend weer. 
In een groot deel van Vlaanderen noemt men die dag "Verzenderkensdag", 
want de bedotte sukkel wordt van de ene persoon naar de andere gestuurd. 
In het Duits bestaat Aprilnarr, maar de gefopte noemt men ook wel Esel of 
Aprilbock, -Kalb, of -Ochse. 
De Engelsen spreken van April fool of April Fools Day (Allergekkendag). 
In het Frans heet aprilgrap poisson d'avril en in het Italiaans pesce d'aprile. 
De naam aprilvis is kennelijk bij de Romaanse volkeren in gebruik. 
In het Bretonse vervangt een haan de vis en noemt men de gefopte persoon een 
coq avril. 

Ook dag- en weekbladen, personeelsbladen en andere periodieken, radio en TV 
zorgen dan wel voor een grap door bepaalde gebeurtenissen aan te kondigen, 
b.v. het bezoek van belangrijke personen; ingaan van bepaalde regelingen e.d.. 
In 1982 kondigde de Antwerpse Poesje de opvoering van de Heilige Naakters 
aan ‘o or 1 april en in 1933 de vertoning van Isadrolda, een Vlaams volkstoneel-
stuk, bewerkt door Felix Timmermans. 
De belangstellenden stonden vanzelfsprekend voor een gesloten deur. 

Over de oorsprong van het gebruik bestaat geen volstrekte zekerheid. 
Talrijke verklaringen worden geopperd, maar geen enkele heeft een volstrekt 
gezag, ook al omdat het gebruik zich niet tot één land of stand heeft beperkt. 
Historische figuren en mythologie komen aan bod, b.v.: 
het doorsturen van Jezus Christus door Pilatus naar Herodus en van Herodus 
naar Pilatus; 
de ontsnapping van Karel V uit het kasteel van Nancy op 1 april; 
de nieuwjaarsverschuiving van 1 april naar 1 januari in 1564 door Karel IX, 
waardoor op 1 januari voortaan geschenken werden uitgewisseld. Op 1 april bleef 
men echter geschenken en boodschappen sturen, maar het waren voortaan fop-
bood schappen en fopgeschenken; 
de carnavalsfeesten van februari en de voorvasten; 
het oude Indische Hilifeest; 
de muntdag, door de Rijksdag van Augsburg in 1530 voor 1 april aangekondigd, 
die rooit plaatsvond; 
een aaneenschakeling van de uitbundige lachriten, vermommingen en klucht-
spelen ter ere van de God Risus, via Grieken en Romeinen tot een pan-Eropees 
verschijnsel uitgegroeid. 
Het rijmpje: "Op 1 april verloor Alva zijn bril" slaat misschien op brillen 
(= breidelen; klem op de neus zetten), maar meer waarschijnlijk op de verovering 
van Den Briel door de Geuzen op 1 april 1572. 

Bob Leclercq. 

4a. Een kater. 
5. Hoe meer het droogt, hoe natter het wordt. 
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D.1.0. 

organiseerd op 

zaterdag 
8 mei a.s. 

INTERN 
TAFELTENNIS 

TOURNOOT 

Inschrijfgeld 

f 2,50 per 
deelnemer, 

te voldoen op 
de tournooidag 

Belangstellende 
D.1.0.-leden 
kunnen zich 
opgeven via 
D.I.0.-bus 

van 
1 t/m 15 april 

Wie wordt 

er 

KAMPIOEN 

van het 

S.I.Z. 

TAFELTENNIS  

5a. Een handdoek. 
6. Wanneer heeft een boer het grootste deel binnen? 
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Ingezonden 

Zeer geachte dames en heren van de redactie, 

Met enige verbazing heb ik Uw opmerking gelezen over de zieken-

huisschets, die ik heb tentoongesteld ter gelegenheid van de 

nieuwjaarsreceptie. 

Plotseling realiseer ik mij hoe groot de afstand wel moet zijn 

tussen de redactie van "Singel 33" en vele vaste medewerkers 
van het Ignatiusziekenhuis, waaronder ik mij reken. 

Met enige nieuwsgierigheid heb ik derhalve de eerste bladzijde 

opgezocht waar de redactiesamenstelling stond aangegeven. Tot 
mijn grote spijt moet ik bekennen, dat geen enkele naam mij 

bekend voorkwam en dat verklaarde veel. 

Mijn naaste medewerkers weten maar al te goed, dat ik juist 

gebukt ga onder het feit, dat ik gedurende ruim 26 jaren mijn 
gehele chirurgische praktijk moest uitoefenen op afdeling 11. 

Ook is mij niet onbekend, dat men in Breda het Ignatius Zieken-

huis identificeert aan de grote zalen die zowel interne afdeling 
als de chirurgische afdeling herbergen. U zou verbaasd zijn 

wanneer U in de directieladen de correspondentie van mijn hand 
zou aantreffen met smeekbeden om aan deze hondenasiel toestand 

een einde te maken. 

Ik maak mij druk om een ziekenhuis te realiseren, waar iedereen, 
ongeacht zijn sociale status, kan kiezen tussen 1- en 2 bede-

kamers. Dit laatste is uiteraard volledig in overeenstemming met 
de eisen die men stelt als gezond mens in het normale leven, 
wanneer men een hotelkamer bestelt. 

Ik betreur Uw haastige opmerking, omdat ik steeds bereid ben 
moderne visies in ziekenhuisbouw uiteen te zetten aan eenieder 

die daar belangstelling voor heeft. 

Had U enige deskundigheid gehad, dan was het U opgevallen, dat 

juist op deze tekening de allernieuwste ideeën uit Amerika zijn 

weergegeven en gepubliceerd door Laufman, een chirurg idealist, 

die zich zijn hele leven druk gemaakt heeft over ziekenhuisbouw 

en alles wat daarmee samenhangt. 

6a. Als 'ie zijn hoofd uit het raam steekt. 
7. Je wilt het niet hebben, maar als je het hebt 

wil je het niet meer kwijt. 
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Mocht deze tekening, voor wat betreft het verpleeghuis, gereali-

seerd worden dan zouden wij beschikken over een ziekenhuis, dat 

louter en alleen bestaat uit 1- en 2-persoonskamers die elk 

voorzien zijn van een volledig hygiënische unit bestaande uit 

wastafel, toilet, slokop en dit alles ten gerieve van de patiënt 

maar ook ten gerieve van verplegend personeel, dat niet langer 

meer met boordevolle pannen naar spoelkeukens op de afdeling 

moet rennen om een minuscule hoeveelheid urine of faeces op te 

vangen in potjes voor een laboratoriumkweek. 

Uit dit alles blijkt, dat wij het toch nog eens zijn, n.l. 
kruiszalen volgens type afdeling 01 en 11 mogen nooit meer 
voorkomen. 

Hartelijk dank voor het plaatsen van mijn response. 

Dr.A.J.M. Karthaus. 

RAAR MAAR WAAR 

De toneelclub heeft alle moeite gedaan om te blijven bestaan. 

Eén stuk hebben we met succes, mag ik wel zeggen, op de planken 

gebracht. 
Helaas is er op het moment te weinig animo onder de D.I.0.leden 

om zich aan te sluiten bij de toneelclub en hebben we dus 

besloten dat we ermee stoppen. 
We hopen in september/oktober weer te beginnen als er voldoende 

belangstelling is. 
Graag willen we het D.1.0.bestuur bedanken voor hun prettige 
medewerking, maar vooral iedereen bedankt die zich ingezet heeft 

voor de toneelclub. 
Groetjes, 

Marian van Besouw 

secr. toneelclub. 

7a. Een kaal hoofd. 
8. Wanneer doet een beetje pijn? 
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TERUGBLIK OP KARNAVAL 1982 

Eindelijk was het dan weer zover. 12 Februari j.l. begon het grote karnavalsfestijn 
van onze personeelsvereniging D.1.0.. 
Na een lange voorbereiding van de Opperkolderspuiter Jan I en de raad van Elf, 
brak het feest om ca. 20.00 uur los. 
Er waren ook andere huizen uitgenodigd met name: 

Laurens-Ziekenhuis, 
Valkenhorst, 
Elisabeth-Verpleeghuis, 
Ruitersbos, 
tesamen ongeveer 400 personen. 

Mede door deze karnavalsvierders was het erg druk en heel gezellig in de lounge. 
Zelfs de Prins van het Elisabeth-verpleeghuis was aanwezig. 
De stemming zat er ook heel vlug in, de muziek was weer geweldig verzorgd door 
Large Alpha, Mesjogge, de Snuiters, deze waren dan ook erg goed en vermaakten 
iedereen. 
Onze Opperkolderspuiter Jan I kwam ons natuurlijk - met z'n gevolg - ook een 
bezoek brengen en hosten gezellig mee tussen de menigte. 

8a. Als het een dierenbeet is. 
9. Wat is het verschil tussen een eekhoorn en een ijskast? 
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Er kregen ook weer mensen een onderscheiding. 
Kees Brinkman, voorzitter van D.1.0. werd benoemd tot ere-lid van de Kolder-
spuiters i.v.m. het vele werk gedurende 5 jaar in het D.I.O.-bestuur. 
Tevens werd hem de kolderkop overhandigd. 
Deze onderscheiding, die slechts één maal per jaar wordt toegekend, is bestemd 
voor degene, die dat jaar zich het meest verdienstelijk heeft gemaakt voor de 
karnaval binnen het SIZ. 

Voor de leukst verklede was er een onderscheiding, die werd toegekend aan 
Saskia Boeren, secr. van afd. 08. 

Corry Antonissen kreeg een onderscheiding omdat zij als eerste de taak van Nar 
binnen de raad van Elf had vervuld en wel drie jaar achter elkaar. 

Laat in de avond kregen we een bezoek van de stadsprins Suus Queklequ met z'n 
gevolg, deze was heel erg blij om bij ons te mogen vertoeven. Ook hij werd ere-
lid van de Kolderspuiters. 

Om 24.00 uur vielen de officiële gebeurtenissen weg en was iedereen vrij om tot 
ongeveer 1.30 uur gezellig te hossen en te zingen en natuurlijk een glaasje te 
drinken. 
Tussendoor werden er lekkere broodjes, worstebroodjes, bitterballen en worstjes 
verkocht, dit ging er prima in. 

Mijn persoontje en Ingrid Ritmeyer hebben heel de avond bij de bonnenverkoop 
op de gang gezeten, wij hebben daar veel aanspraak gehad van iedereen, want ze 
verbaasden zich toch wel, dat wij daar heel de tijd zaten, maar dit was reuze ge-
zellig. 
Alles bij elkaar was het een heel prettige en reuze gezellige avond, die voor herha-
ling vatbaar is. 
Ik wil iedereen bedanken voor de geweldige inzet en opkomst met name Opper-
kolderspuiter Jan I, de adjudant Jan Bervoets en de andere raadsleden, Kees 
Brinkman, de mensen achter de bar en de muziek en vele, vele anderen. 

Tot volgend jaar, 

Ada Stroop. 

9a. Een eekhoorn klimt zelf in een boom 
en een ijskast moet je erin zetten. 

10. Waar vindt een menseneter vriendschap? 
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10a. In het woordenboek bij de letter v. 
11. Wat kan je in een lege hand hebben? 



1 la. Een gat. 
12. Wat is de overeenkomst tussen een dokter en een boek? 

13 



14 

12a. Ze hebben allebei een titel. 



PATIENT EN BUREAUCRATIE 

In de vorige Singel heb ik een stukje geschreven waarin ik heb 

willen aangeven dat "elkaar willen begrijpen een brug slaat 

naar tolerantie". Tolerantie is onontbeerlijk. 

Niet alleen in een breed maatschappelijk verband waarin b.v. 
het wel of niet tolereren van minderheidsgroepen of politiek en 

religieus andersdenkenden of buitenparlementair aktievoeren, 

zaken zijn van groot belang, maar waarover je binnen je werk 

niet direkt een mening hoeft te geven, zaken die op je af komen 

via radio en tv, zaken waar je tot op zekere hoogte nog om heen 

kunt. 
Het wordt wat anders als tolerantie ter sprake komt in een wat 

kleiner verband, b.v. in ons ziekenhuis. Dinnen die ogenschijn-
lijk zover van je af staan, kunnen je voor een probleem plaatsen 

als je er een mening over moet geven. B.v. de kombinatie SU en 
haar roomskatholieke signatuur; het ziektewet-plan van Min. den 

Uyl; abortus in ons ziekenhuis; gelegenheid scheppen waar een 
patient zich ongestoord kan terugtrekken om iemand te ontmoeten; 

en zo is er nog veel meer te noemen. 
Tolerantie kun je ook in verband brengen met heel konkrete din-

gen, b.v. afspraken die er zijn om het arbeidsproces, tot 

uiting komend in "waarneembare patientenzorg", in goede banen 

te leiden. 
Afspraken, of beter gezegd "allerlei eenvoudige tot zeer inge-

wikkelde werkprocedures en samenwerkingsverbanden", zijn onder 

invloed van centralisatie, specialisatie en automatisering min 
of meer veranderd in een haast niet meer te overzien en daardoor 

moeilijk te begrijpen geheel; de totale organisatie begint te-
kenen te tonen van bureaucratie, van verstarring. En voor zoiets 

is iedereen verantwoordelijk! 

Tolerantie als gevolg van elkaar willen begrijpen is iets wat 

velen onder ons uitdragen. Maar wat nu als die organisatie op 

bureaucratie gaat lijken, onpersoonlijk en ondoorzichtig wordt, 

en er toe leidt dat je wel wilt maar niet kunt begrijpen, 

doodgewoon omdat je het inzicht over de redelijkheid van iets 

niet kunt verwerven omdat 't geheel waarin het past nog slechts 

voor enkelen is te overzien? 
Dan wordt tolerantie ten opzichte van elkaar en elkaars werk 
moeilijk; begrip opbrengen voor elkaars problemen haast onmoge-
lijk; irritatie en ongenoegen 'n schijnbaar onvermijdelijk deel 

van ons dagelijks werk. 

Wat is het leven? Een onzekere dag van april, nu zo buiig en woest als in maart, 
nu als meidag zo zoet en zo stil (van Lennep). 
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Wat je dan ziet gebeuren is dat ieder de taak die hij moet uit-
voeren, rechtvaardigt met dat deel van de bureaucratie dat hem 
van pas komt. 

Op zich is dat niet illegaal, zeer zeker niet, voor velen vaak 

zelfs een uitkomst, een "formeel houvast" gegeven door de "or-
ganisatie". 

Wat ik in mijn dagelijkse kontakten steeds minder ervaar is de 

persoonlijke vertaling van die grote logge organisatie waar wij 

allemaal deel van uit maken. Bij mensen die het meest kontakt 

hebben met de totale zorg voor de patient, het "produkt" van on 

aller inspanning, zie ik wel die persoonlijke vertaling van het 
geheel. Juist zij hebben het meest baat bij het omzeilen van 

bureaucratie (wat overigens vaak mislukt), juist zij stellen 
vaak vast dat zorg voor de patient en bureaucratie in de orga-

nisatie meestal niet samen gaan en vaak botsen. 
Dit geeft je als verpleegkundige vaak het gevoel dat je zo al-
leen staat voor de patient. Dat je zoveel energie kwijt bent om 
dingen voor de patient geregeld te krijgen terwijl alles en 

iedereen er is ten behoeve van die patient! 

Natuurlijk moet er ko8rdinatie en organisatie zijn, anders word 

het een chaos. Maar ko8rdinatie en organisatie zijn middelen om 

het doel "een goede patientenzorg" te bereiken. Steeds meer 

krijg ik het gevoel dat niet de patient doch een gestroomlijnde 

organisatie doel op zich is geworden. 

Het ontbreken van direkte betrokkenheid bij de zorg voor de 
patient en het geen inzicht hebben in het belang van jouw aan-
deel in het geheel, wordt vaak als reden aangehaald voor het 
ontstaan van demotivatie. Demotivatie die te lang duurt, kweekt 
onverschilligheid als voedingsbodem voor bureaucratie. 

In het NRC van 2 maart j.l. las ik een artikel van dr.J.Gilliser 
over "Ziekenhuizen krijgen meer en meer fabriekskarakter". 

In dit artikel gaat hij in op het steeds onpersoonlijker worden 
van ziekenhuizen. Hij geeft hiervoor zeer herkenbare voorbeelder 

Hij stelt voor de organisatie zo te veranderen dat menselijke 
relaties kunnen herstellen. Hij zegt dat dan zal blijken dat met 

minder mensen op een plezieriger wijze meer kan worden gepres-
teerd. 

De grote onpersoonlijke supermarkt tracht het "oude vertrouwde" 
terug te brengen door de warme bakker en de slager als aparte 

afdelingen in de zaak onder te brengen. De klant krijgt het idee 
weer door mensen te worden bediend. 

Alle SIZ-medewerkenden zouden er meer naar moeten streven hun 

patient het gevoel te geven dat hij in een ziekenhuis ligt waar 
hij zich veilig en begrepen weet. 

April en mei zijn de sleutels van het jaar. 
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'n Weg hiertoe is tolerant zijn ten opzichte van elkaar en 

elkaars belangen, ook al kunnen die strijdig zijn of moeilijk 

te begrijpen. Ik denk dat de wetenschap, dat je het belang dient 

van de patient, de weg naar elkaar toe effent. 

J.Stultjens. 

Ingezonden brief 

Breda, 08-02-'82 

Het "Singeltje 33" is ook weer klaar; 
En dacht het is iedere keer weer waar, 

Om te lezen hoe het gaat, 

Met de mensen waar je mee om gaat. 
Het blaadje lees ik weer iedere keer 
En puzzel het uit, keer op keer. 
Daarom de puzzel van 't vorige blad 

Het ging niet gemakkelijk, 

Maar het verliep glad. 

Toen dacht ik, wat nu gedaan? 

Opsturen en weg gedaan, 

Wat is het mooiste van dit blad? 

Ik had geluk, ik had ook wat. 
Wij kochten van dit bedrag 

Een kado voor een kleine jongen, 

En dat was wat. 

Hij keek mij aan met een blijde lach 

En ik dacht bij deze lach, 

Bedankt "Singeltje", het was ook voor 
jullie die blijde lach. 

Jansen, H.G. 

Vingerhoed 28-b 

Breda. 
Mortuarium 

April houd en nat, veel koren in het vat. 
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PUZZEL nr. 4 

1 

2 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

5 

16 

7 

8 

19 

20 

Denk erom, oplossingen insturen vóór 10 april, naar Singel 33, Postbus 13, 
interne post, SIZ. 

De opgave voor deze maand luidt als volgt: 
Los de doorloper op. 
Vorm vervolgens een woord van 8 letters uit de éérste letters van de volgende 
regels: 
11, 3e woord 9, 2e woord 
6, 1 e woord 8, 3e woord 

11, Se woord 19, 3e woord 
9, 1e woord 6, 4e woord 
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Horizontaal: 
1. blauw bloempje 
2. reukwater, rij, plant 
3. grondsoort, ooievaar, 

lidwoord, ontstekingskoord 
4. scheepsberoep, wondvocht 
5. bijb.figuur, glas, iemand die 

niet kan horen 
6. oorlogsgod, onzes inziens 

(afk.), lichaamsbedekking, 
bijb.figuur 

7. vis, locoburgemeester, ver-
voersonderneming, toespijs, 
heilige voorwerpen 

8. kerkgenootschap (afk.) 
9. deel v.e. boom, plezier, 

titel, kledingstuk, gewicht 
10. zeemeermin, bijb.figuur, 

bekwaam, Rijksgrond 
11. muz.instrument, bijvoorbeeld, 

scheikundig element (afk.), 
sportterm, koraaleiland 

12. rode verfstof, zwak, kleding-
stuk 

13. zuiver, prijzen, met name, 
stevig 

14. beweeggronden, Europeaan, 
doopvader 

15. boom, een zekere, gast, 
en omstreken, vaartuig 

16. karaat, omroepstichting, plat 
dak v.e. huis, maanstand, 
lidwoord 

17. verkeersplein, rivier in Ned., 
vennoor, plooi 

18. sterrebeeld, wintervoertuig, 
deel v.d. bijbel, open plek in 
het bos, paus 

19. lofdicht, heilige, verbrandings-
produkt, op dit moment, 
gewicht, lof 

20. gezindte, bevel, titel, Konink-
lijke Hoogheid (Fr.), luim 

Vertikaal: 
1. Waterplantje 
2. plaats o.d. Veluwe, onder 

andere, deel v.e. vaarwater, 
jagersroep, drooginrichting, 
regel 

3. noot, opstandeling, statiekoets, 
gelijk 

4. schraal,godsdienst, uitmuntend, 
windrichting 

5. daar, laaghartig naschrift, deel 
v.e. Fr. ontkenning, buitendijks 
land, de onbekende, voorzetsel 

6. kennis door waarneming ver-
kregen, wal, trek, insekt 

7. deel v.d. voet, armholte, 
onzichtbaar, rangtelwoord 

8. grondsoort, piloot, patrones der 
gehuwde vrouwen 

9. merkteken, het uitspansel, vis, 
drukfout 

10. naschrift, vergadering van 
leiders, atoomzuil 

11. boeiend, Binnenlandse Strijd-
krachten, visje, walvis 

12. verharde huid,celkernzuur (afk), 
vroeger heerser, kunstenaar 

13. motorrace, oorspiegel, optuigen 
14. sterke drank, niet verplaatsbaar, 

water in Friesland, Rijksuniver-
siteit 

15. oude maat, deelteken, Kolen-
en Staalgemeenschap, maan-
stand, Indisch bijgerecht 

Welnu, voorwaar geen makkie. 
Maar, wij rekenen erop dat de echte knobbelaars eruit komen. 
Om de zaak extra moeilijk te maken, moet u zelf maar uitzoeken, of de letters 
die nodig zijn voor het bewuste (of misschien wel vervloekte woord) uit de 
horizontale of vertikale reeks moeten komen. 
Wij zijn benieuwd, of er correcte inzendingen komen deze maand. 
Allé, sukses ermee, en u weet het: De aanhouder wint! 

April koud en nat, vult zak en vat. 
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Oplossing puzzel nr. 3. 

Of veel inzenders hopen op een leuke prijs, of de opgave was voor veel personen 
gemakkelijk. 
Gezien het groot aantal inzenders, houden wij het voorlopig maar op het eerste. 
Bij juiste invulling kwam als oplossing het woord LENTEBLOEMEN. 
Wij ontvingen ruim 35 juiste inzendingen. 
Het lot besliste dat mevr. J. Meyvis-van Bekhoven, verplk. op afd. 14, een mooie 
ruiker LENTEBLOEMEN tegemoet mocht zien. 
Veel genot ervan toegewenst. 

    

    

 

W ... • 
HUWELIJKEN : 

Personalia 

PERSONEEL UIT DIENST PER 1 MAART 1982 

Mevr. Eeftink-Bennink 	 medew. schoonmaak 
Mevr. Lutskes-Colbeth 	 medew. schoonmaak 
Mevr. Meeuwesen-Embregts 	voed. ass. 
Mevr. v. Gestel-v. Gestel 	leerling verpl. 4e irs 
Dhr. Mangelaars 	 archiefrnedev,,. 
Mej. Pelders 	 verpl. 21 
Mevr. Bergers-de Ridder 	varial. 11 
Dhr. Sebregts 	 3e kok 
Mej. de Snoo 	 verloskundige 

April veranderlijk en guur, 
brengt hooi en boren in de schuur. 
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PERSONEEL IN DIENST PER 1 MAART 1982 

Mevr. Snijder-v.Bergen 	 pooladm. medew. 
Dhr. Kaijen 	 archiefmedew. 
Mej. van der Kleij 	 apotheekster 
Dhr. van Kuijk 	 teamleiding gevende afd. 11 
Dhr. Loman 	 leerling verpl. 1e jrs 
Dhr. van Loon 	 3e kok 
Mej. Martin 	 medew. schoonmaak 
Mevr. Fiddelers-v.Peer 	 medew. schoonmaak 
Mej. Valk 	 poolvoed. ass. 
Mej. Verbaandert 	 poolvoed. ass. 
Mej. Voorbraak 	 afd. sekr. 01 

GEBOORTES: 

Lonneke dochter van mevr. en dhr. Beenakkers; programmeur. 
d.d. 16 februari 1982. 

Noortje 	dochter van mevr. en dhr. Coertjens; wrn. hfd. 09. 
d.d. 1 maart 1982. 

HUWELIJKEN: 

12-03-82 André van der Poel & Marianne Akkermans; leerl. verpl. 

BEDANKJES voor de ontvangen bloemetjes: 

J. Sebregts 	 hfd. voedingsdienst 
Mevr. Smits-Tan 	 medew. sterilisatie 
R.N. de Wind 	 medew. sterilisatie 
Mej. A. Lips 	 neurologische pol. 
Mej. C. Hooft 	 nucl. geneesk. 
Zr. Isabella v. d. Borgt 	 ex-medewerkster 

Een natte april, 
dan doet de boer wat hij wil. 
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D. I.O. 
PROGRAMMA 
VOOR DE MAAND APRIL 1982 

BINGO 	 16 april a.s. 
zie pag. 43 in deze Singel 

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 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. 

VOETBAL 	6 april start B.I.C. 
Zomeravond competitie. 

Tot dan 	 

0.Q 	 wi 

Geeft april veel regen, 
dan brengt hij rijke zegen. 
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DIO VOLLEYBAL 

Het einde van de competitie '81-'82 is in zicht. 
Het eerste team van DIO heeft zich op de bovenste plaats weten 
te klasseren, en kan de titel bijna niet meer ontgaan. 
Het tweede team zit nog in de race voor de eventuele 2e plaats 
in dezelfde klasse als het eerste team. 
De bekerronde die door de gewone O.R.V. competitie heenloopt is 
voor D.1.0. 1 gunstig verlopen, dit team heeft de finale bereikt 
die, op 8 mei in de sporthal, de Linde wordt gespeeld, aanvang 
19.00 uur. 
Voor de nieuwe competitie die in september weer van start gaat 
kunnen we nog enkele heren gebruiken. Eventuele liefhebbers 
kunnen nog in de maanden maart-april, donderdag-avond vanaf 
20.00 uur komen kijken in de St. Jozef-Mavo, Bisontr. te Breda. 
Meer inlichtingen kunt U krijgen bij: 

Johan Snoek, afd. O.K., toestel 2458 
G. in 't Groen, instrumentenmakerij, toestel 2343 

Langzaam veranderen 

Luiteten 
om je heen zien 
mi/schien i's et iemand 
die je wil groeten 
een glimlach om mee te nemen 
onderweg naat morsgen 
een vetlichting 

tot je weet het moet ander 
allu moet ande/us 
ook dit 

Langzaam vetandeten 
van binnen naait buiten 
/ui/steken 
om je heen zien 
een glimlach /aten gitoeien 
meegeven aan iemand 
yam. onderweg. 

Inge Li_evaa/Lt 

Geeft april veel nat, 
dan zwemmen de druiven tot in het vat. 
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REAKTIE OP DEN 13;4CK 

Met grote verbazing las ik in Singel 3 een stukje over het 

eindexamenfeest van KARMA. Dit werd geschreven door "Den Back". 
Ik vraag me af, hoe hij/zij aan deze kritiek komt. Ik hoop van 
zichzelf. 

Het verbaasde mij ook, dat wanneer je een stukje schrijft vol 

kritiek, dat hij zich dan verschuilt achter zijn schuilnaam. 

Dit vind ik toch weg erg flauw. 

Als je dan zo'n stuk wil schrijven, onderteken dan tenminste met 

je eigen naam of minstens je eigen initialen. 

Overigens vond ik het feest wel geslaagd, maar misschien dat 
"Den Bgck" de diepgang, die er aan gegeven is, heeft gemist. 

Jammer!! 
John Sep, 
afdeling 07. 

Geachte singel redactie, 

Gaarne zouden wij enkele reacties willen geven op het artikel 

dat "den Back" in de Singel no.3 heeft geschreven. 

Wij vonden namelijk dat het desbetreffende artikel getuigde van 

een duidelijke vorm van "onware" kritiek, die naar onze mening 

niet zonder reactie voorbij mocht gaan. 
Mede daarom hebben wij de volgende punten uit het artikel geno-
men en ter verduidelijking belicht zoals deze in de realiteit 

waren, of nog zijn. 

le. De avond flopte naar onze mening zeker niet finaal, daar wij 

ook vele positieve reacties hebben gehoord. (ook van de 

leden van de groep Karma). 

2e. De organiserende groep had duidelijk voor ogen dat het feest 
voor de groep Karma was en niet voor hun groep. Daarom wil-

len wij de organiserende groep langs deze weg nog een wel-

gemeend compliment geven voor hetgeen zij na vele uurtjes 
voorbereiding tot uitvoering hebben gebracht. 

3e. De optredende band getuigde van veel variatie, maar wij be-
grijpen natuurlijk ook wel dat een personage als "den Back" 

mot als muzikale smaak polonaise Hollandaise (dit is maar 

een voorbeeld) deze variatie niet heeft opgemerkt. Jammer! 

4e. De ouders van de slaagden: Deze zouden volgens "den Back" 

tot 22.30 uur gebleven zijn, hetgeen uniek is voor ons zie-

kenhuis want meestal waren deze al eerder weg. 
Maar ja, je kunt nu ook weer niet overal op letten. 
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5e. Wij hopen dat "den Back" met de laatste drie regels van het 

artikel toch niet heeft willen vertellen dat hij een van 

die kontaktmensen is. Wij zouden dit erg betreuren want 

"den Back", zelf lid van het DIO bestuur, heeft menig feest 

georganiseerd dat, zoals hij zelf zo dom kan omschrijven, 

finaal flopte! 

Wij vinden het niet nodig om van het laatste voorbeelden te 
geven maar "den Back" kan zich er vast menigeen herinneren. 

Zo, nu wij onze visie hebben gegeven hopen wij dat "den Back" 

zich bij het lezen van dit artikel zal realiseren dat hij wat 
ons betreft dit soort artikelen niet meer hoeft te schrijven. 
Ook vragen wij de redactie dringend dit soort artikelen niet 

meer te publiceren. 

Hopend dat onze reactie geplaatst wordt in de volgende editie 
van de singel bedanken wij bij voorbaat de singelredactie voor-

hun medewerking. 

"Back hou je Bek" groep. 
Contactpersoon: Peter v.Gastel, 

afdeling Ot 

EINDEXAMENFEEST KARMA 
Langs deze weg wil ik reageren op het stukje "Eindexamenfeest 

KARMA" uit de vorige singel. 

Uit dat stukje bleek heel duidelijk, dat de schrijver hiervan 
het een geflopt feest vond. Het is alleen een goedkope manier 

van kritiek leveren onder een schuilnaam. Het was een nogal té 
persoonlijke reactie. Ik heb het vermoeden dat de schrijver 

graag in de organisatie van het feest had willen zitten. Dit 

was echter niet zo en voelde zich waarschijnlijk gepasseerd. 
De opmerking over kontakt opnemen met mensen die er wat meer van 

weten, is niet op z'n plaats. Wie organiseert er dan voor wie? 
Dan kun je als groep helemaal geen persoonlijk tintje meer aan 

zo'n feest geven. 	Het is natuurlijk idioot om een feest en de 

hele voorbereiding af te kraken, alleen omdat de band niet vol-
doet aan je eigen smaak. De band blijft altijd een gok. Je kunt 
bovendien nooit muziek uitzoeken die voldoet aan ieders wensen. 

Geroep om de "polonaise Hollandaise e.d." lijkt mij beter op z'n 

plaats op een carnavalsbal. 

Maar gelukkig waren er ook nog positieve reacties o.a. van de 
groep KARMA, diverse hoofden, personeelszaken etc. 

Annie Gommers 

(één van de organisatoren van het feest). 

Aprilletje zoet geeft nog wel eens een witte (vilten) hoed. 
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a. ROODKAPJE 

b. GROENKAPJE 

c. MIRANDA (van de O.K.) 

Sz 
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RADIO IGNATIUS ZOEKT 
OUDE/VERSLETEN MUZIEKCASSETTES 

Zoals u weet bestaat er in dit ziekenhuis een ziekenomroep. 

Nu willen wij u het volgende vragen: 

Zoudt u misschien aan ons uw oude en/of versleten muziekcas-

settes willen sturen. Wij halen er dan nl. de oude bandjes uit 
en gebruiken het lege omhulsel (cassettes) om er Jingle-tapes 

in te doen. 

Mocht u enkele versleten exemplaren hebben, wilt u dan eens aan 

ons denken en ze opsturen naar Radio Ignatius, p/a Wilhelmina-

singel 33, Breda. 
Bij voorbaat onze hartelijke dank. 

Radio Ignatius. 

MET PENSIOEN (O.B.U.) 

Beste vrienden en vriendinnen, 

Als u deze Singel onder ogen krijgt, ben ik al weer een paar 

maandjes vertrokken uit dit ziekenhuis. Wat gaat de tijd toch 

snel, zo zit je er nog midden in een korte tijd daarna ben je al 
die fijne collega's kwijt, waarmee je 23 jaar zo'n leuke tijd 
heb meegemaakt. 
Wat hebben we vaak gelachen. Mijn doel was eerlijk en lachend 
door het leven gaan, och dan heb je al veel gewonnen. 

1 Februari was dan de dag, dat ik afscheid nam van dit zieken-

huis, afgehaald door mijn chef. 
Ik had altijd gedacht, dat ik geen zenuwen had, maar die dag 

hebben ze toch bij mij parten gespeeld. 
De heer Holleman (Koos) stond ons op te wachten en heeft ons de 

verdere dag uitstekend begeleid; hij spelde mij een mooie cor-
sage op en bood mijn vrouw een prachtig boeket aan namens het 
ziekenhuis. 

Mijn collega's hadden zich ondertussen in een van de zaaltjes 

verzameld waar een gezellig afscheidsuurtje werd gehouden. 

Nooit aprilletje zo zoet (goed) 
of het sneeuwt de scheper (= schaapsherder) op zijn hoed. 
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Als eerste nam de heer Verhoeven het woord, die in een gloed-

volle speech, die mij ontzettend pakte, memoreerde, wat ik 

geweest was en wat ik gedaan had in die 23 jaar voor het zieken-

huis, en in mijn vrije tijd voor het organisatie leven in dit 
ziekenhuis betekende. 

Toen bood hij mij de vertrouwde envelop aan (hartelijk dank 

directie). In al die jaren heb ik bij jubilea enz. veel collega's 

toegesproken en mijn allervoornaamste doel was dan, samenwerking 
en eensgezindheid (maar dat viel soms niet mee). 

Op een beetje humoristische wijze boden de heren van Geel, Brou-

wers en Kees de Jongh mij een cadeau aan, waar mijn vrouw en ik 
zeer mee waren vereerd. 

Toen kwam de onthulling van de levensgrote Jan; goed gedaan 

jongens, prachtig zelfs. Wie heeft nu de beker. Er wordt toch 
nog wel gelachen. Natuurlijk jongens, dat is de beste pil voor 
de gezondheid. 

Na afscheid te hebben genomen van mijn collega's kwam de recep-
tie. Ik wist niet, dat ik zoveel vrienden en vriendinnen had in 

dit ziekenhuis. Na nog wat geborreld te hebben, gingen wij aan 

tafel. Nu, dat was geweldig, wat daar werd geserveerd; waar heb 

ik dat aan verdiend. Hartelijk dank, mijnheer Brinkman met uw 

team voor al het lekkers, wat u voor ons hebt klaargemaakt (heel 

groot applaus). Natuurlijk niet te vergeten de heer Myvis met 

zijn serveersters (geweldig Tiny) En gij, Koos, voor de fijne 
begeleiding. 

Verder nog hartelijk dank aan al die mensen, die ons na deze dag 

nog heel veel gelukkige jaren kwamen toewensen, En natuurlijk 

al de Zusters van M.M.D. onder wiens leiding ik 23 jaar geleden 
hier begonnen ben. 

Beste collega en gij, D.I.O.-vrienden, met wie ik zo fijn heb 
samengewerkt: het ga u allen bijzonder goed; zie het goed niet 

elkaar te vinden, dat is het allervoornaamste hier in dit zieken-

huis, en dan zal het voor u allen prettig zijn om hier te wer-
ken. 

Daarik misschien te veel plaatsruimte in de Singel vraag, ga ik 

eindigen met deze woorden, dat mijn vrouw, mijn kinderen en ik 

1 februari 1982 niet meer zullen vergeten. 

Jan de Graaf. 

De heren en aprillen bedriegen wie zij willen. 
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Korte mededeling van het 
Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting 

UW UITGAVEN EEN PROBLEEM ? 

Als gevolg van de ekonomische situatie hebben veel mensen er 

problemen mee om niet méér uit te geven dan ze ontvangen. 

Een aantal redden het zo slecht, dat ze (steeds meer) rood 

komen te staan. Hoe komen ze daar weer uit? 
Er is een instelling in Nederland die hulp kan bieden. En 
niemand - of het inkomen nu laag of eigenlijk niet eens zo laag 

is - hoeft te schromen om die hulp ook in te roepen. 
Want het is geen schande als je er niet meer uitkomt, en 

GEHEIMHOUDING IS ABSOLUUT GEWAARBORGD. 
Die instelling is Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlich-

ting (NIBUD). Het heeft zijn kantoor in Den Haag. Om wat dichter 

bij de mensen te kunnen komen, houdt het in andere delen van het 

land spreekuren. Zo'n spreekuur is er ook in Breda, in het kan-

toor van het Maatschappelijk Advies- en Informatiecentrum 

(Mauritsstraat 10). 

U kunt op het spreekuur terecht iedere eerste en derde donderdag 

van de maand van 19.00 tot 21.00 uur. Daar wordt u dan ontvangen 

door mevr. Rozenberg, budgetkonsulente van het NIBUD. 

U kunt ook eerst (als u eerst nog even helemaal anoniem wilt 

blijven) een informatiepakket gaan halen bij het MAIC. 

In dat informatiepakket zit o.a. een aanvraag voor een budget-
advies. Als u dit invult en opstuurt naar het NIBUD, Postbus 

19291, 2500 CG Den Haag, neemt mevr. Rozenburg daarna kontakt 

met u op. 
Als het water u nog niet helemaal tot de lippen gestegen is, 

bent u misschien al geholpen met een van de NIBUD-brochures. 
Een publikatielijst zit ook in het informatiepakket. 

Kortom: of u nu al of niet al in de problemen zit, wacht niet 

tot u bijna geen kant meer uitkunt. Het NIBUD is er voor u, 

maak er gebruik van, al is het maar door eerst vrijblijvend 

het informatiepakket te halen. 

De maand april heeft menige gril. 
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OPEN BRIEF AAN "PAN PRODUCTIONS" 

Ook wij, D.1.0.bestuur, willen langs deze ongebruikelijke weg 

reageren op de open brief van P.P. aan het D.I.O.bestuur, welke 

stond afgedrukt in Singel 3 op blz.7. 
Allereerst komt het ons weinig sympathiek over, dit bericht in 

de Singel te moeten lezen. 
Daarmee willen wij niet zeggen dat de lezers van de Singel niet 

zouden mogen weten waarom wij P.P. als fotograaf hebben ge-

schrapt. Even voor de duidelijkheid, wij houden niet van ano-

nimiteit, P.P. staat voor Leo van Maanen, leerl.verplk. op 

afd. 01. 
Leo fotografeerde voor D.I.O. vanaf september 1981 a•ls opvolger 

van Rinus Wijnings. Leo maakte zijn debuut met de laatst gehou-

den zeskamp, waar hij, en ook dat dient gezegd, prachtige foto's 

maakte. 
Nu P.P. in zijn open brief schrijft dat een financieel motief 

de drijfveer was, hem als fotograaf te schrappen, kunnen wij dit 

slechts beamen. 

Over de KWALITEIT van de foto's is nooit discussie geweest. 

P.P. vroeg voor zwart-wit foto's f 1,25 per stuk, ruim f 0,60 
meer als in een foto-zaak. Daarbij dient nog te worden vermeld, 

dat P.P. gebruik maakte van D.I.O.'s eigen DOKA. 
Wij, D.1.0.bestuur, hebben met Leo ook over deze prijs gesproken, 

maar hij verzekerde ons, dat het voor een lagere prijs niet ging. 

Natuurlijk begrijpen wij ook dat een film, batterijen etc. in 

de prijs mogen worden doorberekend, maar f 1,25 was ons echt te 
gortig. 
D.I.O.leden willen wij niet zoveel laten betalen. 

Voor de niet bijbestelde foto's moest D.I.O. tevens f 1,25 aan 
P.P. betalen (per foto). 
Inmiddels zijn wij overgegaan op een andere manier van fotogra-

feren en bijbestellen. 
Wij wensen evenwel Leo van Maanen of P.P. (zo u wilt) veel 

succes toe met zijn hobby. (maar niet meer via D.I.O.) 

Met vriendelijke groeten, 

D.I.O. bestuur. 

In april heldere maneschijn, 
zal de bloesem schadelijk zijn. 
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e schepper 
n de clinch 

et Jacobs 

Eindredactie: Mon Gregoor 
Bijdragen: Willem Relin en 
Kees Schrauwen 

	Akkermans 
naar Meubeldroom 

Plan van 
v. d. Bergh 

haalde 
het niet 

2WWW.WMIIIWIW~ 

S.I.Z. medewerkers in het nieuws 

( DEKKERS WINT VELDRIll 

WIJZIGINGEN BIJ  
TAFELTENNIS 
Donkers tiende 

Mol ligt stil 
na brandje 

	Wagemakers 
Iwint achtkamp 

Presentatie 
tijdens zevendaags1 
open huis Tettert( 

Elly 
bij nationale zwemtop  

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

Is april mooi, dan zal mei niet deugen. 
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SUKKELS 

Ik zie hem weer zitten, 
vlak boven me. 

Het is bijna een tran-

sparant mannetje, die 

quasi lui achterover 

leunend in een grote 

stoel voor een warm 

knapperend haard vuur 

zit. In het vuur dansen 

de kleine duiveltjes 
van zijn boosheid, en 

rond alles hangt een 
dreigende rode gloed. 
Het is me niet vreemd 

hem daar te zien zit-

ten, zo een halve me-

ter boven me, in z'n 

gekleurde bol. 

Ik ben vertrouwd met 
zijn verschijning, on-

danks het feit, dat hij 
uiterst onberekendbaar 

is. Hoewel meestal op 
onvoorziene tijden komt hij toch regelmatig even op m'n schou-

ders zitten en fluistert dan complexe formules rechtstreeks 
in m'n voorhoofd. Z'n formules probeer ik dan in duidelijke taal 
neer te schrijven, of ik ga op zoek naar een meer beeldende vorm, 

zodat m'n omgeving kan zien wat m'n mannetje bedoelt. 

Maar vandaag wil hij niet tot me neer dalen. Hij weet namelijk 

wat er vorige maand gebeurd is, en ik heb daardoor z'n zo moei-

zaam verworven vertrouwen verloren, 

En dan te bedenken, dat wat er gebeurde volledig buiten mij om 
gebeurd is, ik had zijn ingevingen precies zo weer gegeven als 

hij bedoelde, maar toen alles gezet en gedrukt was bleek het 
één en ander weg gelaten te zijn, waardoor de rose driehoek 
plots veel minder rose werd dan bedoeld. 

En wat ik nu ook smeek en welke mooie beloftes ik ook doe, hij 
komt vandaag niet naar beneden. 

Is april schoon en rein, 
dan zal mei des te wilder zijn. 
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Ik voel me dan ook gedwongen een heilige belofte te doen om 
hem weer voor me te winnen. 

"Lief klein mannetje, ik beloof je, als ooit weer een tekst 

moedwillig veranderd wordt, zal ik niemand nog iets van ons 
laten lezen. Dan houden we lekker alles voor ons zelf, afge-
sproken?" 

Hij kijkt nu met een warme tevredenheid over z'n schouder en 

knikt instemmend naar me. De duiveltjes in het vuur veranderen 

langzaam in speelse vlammetjes en het licht in z'n bol wordt 
weer behagelijk romig. 

Pffff gelukkig maar. Even was ik bang dat het voor goed over 
was tussen ons. 

Ik hoop daarom, volgende maand weer normaal, tenzij 	 

Met dank 

Pan Producties. 

TERUGBLIK MINI MEDICA 

De onlangs gehouden Mini Medica was gezien het aantal bezoekers 
(+ 700) een groot succes. 

Hoe de bezoekers deze activiteit ervaren hebben is ons echter 
niet bekend. Graag zouden wij dan ook wat reacties ontvangen. 

Hierbij achten wij een antwoord op de volgende vragen van belang: 

- Heeft u de Mini Medica als zinvol ervaren? 

- Was de keus van vertegenwoordigde firma's/patiënten-

verenigingen goed? 

- Welke producten hadden naar uw mening (ook) aanwezig 
moeten zijn? 

- Is het zinvol om dit soort activiteiten vaker te 

organiseren? 

- Kan bij de organisatie hiervan uitgegaan worden van 
eenzelfde opzet als bij deze Mini Medica? 

Uw reactie wordt met belangstelling tegemoet gezien en kan wor-
den ingediend bij K.C. Bal, Stafverpleegkundige, Verpleegk.- 
dienst. 

Verschaft april veel mooie dagen, 
dan pleegt de mei de laste te dragen. 
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VOETBAL 1 

GOEDE START F.C. IGNATIUS 

Na een winterstop van ongeveer 3 maanden, trad FC Ignatius op 
6 febr. j.l. weer voor het eerst in het veld tegen V.O.P. 
Dit is een gerenommeerde tegenstander, die vorig jaar kampioen 

werd in haar klasse. 
De wedstrijd begon sprankelend en reeds na 8 min. brak John 

Rijnen door de VOP-verdediging, maar zag zijn schot gekeerd door 

de goed keepende doelman van VOP. Attent reageren van Henk Fer-

nald resulteerde toch nog in 1-0. 
VOP kwam echter snel terug door in de 13e minuut onze verdedi-

ging uit te spelen 1-1. 

In de 31e minuut was het ondanks het veldoverwicht van FC Igna-

tius toch VOP dat wist te scoren 1-2. 
Na een thee een duidelijk sterker FC Ignatius, dat zich via 

spitsen: Henk Fernald, John Rijnen en Ruud Verrey, menig ha's 

schepten, maar niet wist te scoren. Tot in de lle minuut een 

snel opgezette aanval door het centrum werd ondersteund door 

onze gastspeler -de middenvelder Ton- die op de teruggelegde bal 

van John Rijnen snel inliep en droog inknalde: 2-2. 

In de 14e minuut vergiste de rechtsback zich in de snelheid van 

linksbuiten Ruud Verrey die gemakkelijk Hans Wolff kon bereiken 
en met een hard schot de keeper van VOP kansloos liet 3-2. 
Toch liep VOP de moed niet zakken en kreeg een kans door een te 

korte terugspeelbal van een der verdedigers. Een aanvaller van 

VOP liep hard door en tikte binnen 3-3. 
Bij deze aktie werd onze keeper -in een poging de bal nog te 

stoppen- geblesseerd en kon de wedstrijd niet meer vervolgen. 
In overleg werd toen besloten deze vriendschappelijke wedstrijd 

in de 25e minuut van de tweede helft te staken. 

John Sep. 

Zaterdag 6 maart 1.1. moest F.C.Ignatius aantreden voor een wed-
strijd tegen V.V. Hoechst. Deze wedstrijd vond plaats op het 

Teolin-terrein. Meteen na de aftrap zagen we op het zonovergo-

ten, doch slecht bespeelbare veld een sterk SIZ. Onze ploeg 
creëerde in de beginfase al enkele redelijke kansen. 

In de 6e minuut kreeg John Rijnen de kans te scoren na een haar-

zuivere pass uit de achterhoede. De keeper van V.V. Hoechst was 
kansloos op de inzet van John, 1-0. 

Aprilbloempje: primula. 
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In de 13e minuut was het John Rijnen wederom, die doorging op 

een verre inzet vanuit de middenlinie. Een verdediger van V.V. 

Hoechst speelde wat al te nerveus op zijn uitkomende keeper 

terug, die daarop kansloos werd gepasseerd door deze verdediger, 
2-0 

V.V. Hoechst vocht echter sterk terug en door doelpunten in de 

18e en 28e minuut van de eerste helft werd de stand 2-2. 

Dit was ook de ruststand. 

Ook in de 2e helft was er een sterk aanvallend SIZ. 
Vanuit de achterhoede volgde in de Ode minuut een snelle aanval 

over de linkerflank, die John Rijnen de ruimte instuurde, die 

op de linkervleugel ontstond. Hij trok voor en een zeer attente 

Arnold Velders maakte het karwei af en schoot binnen, 3-2. 

Hierna volgde een periode van duidelijk mindere kwaliteit maar 

halverwege de 2e helft hervond SIZ zich en zag een snelle aanval 

over rechts met een zeer fraai doelpunt van Peter van Velzen 
bekroond, 4-2. 

Goed keeperswerk van onze goalie Ton voorkwam alsnog een derde 

tegentreffer. Echter in de 28e minuut kon V.V. Hoechst toch 
tegenscoren, 4-3. 

Na nog enkele furieuze aanvallen van V.V. Hoechst te hebben 

doorstaan kreeg SIZ nog enkele kansen, maar doelpunten vielen 

er niet meer. SIZ won dus met 4-3. 

Ik maak u nog attent op enkele volgende wedstrijden. Supporters 

zijn altijd van harte welkom. 

9 april 
13 april 

23 april 

7 mei 

11 mei 
15 mei 

2T mei 

25 mei 
11 juni 

Start BIC - competitie Valkenhorst - SIZ 

Sancta Maria - SIZ 

Lucia - SIZ 
Elisabeth - SIZ 

Ruitersbos - SIZ 

Voetbaltoernooi SIZ op het SAB-terrein 

Klokkenberg - SIZ 

Laurens - srz 
SIZ - Biesdonk 

Alle wedstrijden beginnen 's avonds om 19.00 uur op het terrein 

van de Tesaxbar. (Haagse Beemden) 

John Sep. 

OPROEP: 

FC-Ignatius heeft dringend voetballers nodig. 

Mochten er nog voetballers rondlopen, die graag bij ons willen 

voetballen, dan kun je je opgeven bij Willem Hartmans op de OK 

of bij John Sep op afd. 07 unit Cardiologie. 
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VOETBAL 2 

3e ZOMERAVOND COMPETITIE 

Op dinsdag 6 april zal op de velden bij de Texasbar de 3e zo-

meravond voetbalcompetitie voor elftallen uit de gezondheidszorg 

starten. 
Na twee jaar met 8 instellingen te hebben gespeeld is de compe-

titie dit jaar uitgebreid tot 10 elftallen. 
Dat betekent dat er natuurlijk veel meer wedstrijden zullen 

plaats vinden. 
Er wordt dit jaar gespeeld op de dinsdag- en vrijdagavond. 

Op 6 en 9 april zullen de wedstrijden om 18.45 uur aanvangen, 
vervolgens tot 1 mei om 19.00 uur en na 1 mei om 19.15 uur. 

De twee nieuwe teams dit jaar zijn Valkenhorst en de Breedonk. 

We hopen dit jaar weer vele supporters bij onze wedstrijden van 

FC Ignatius te zien. 

Op vrijdagavond 18 juni is dan weer de grote feestavond en weer 

een geweldige barbecue op het Lucia. 
Toegangskaarten voor deze avond zijn te krijgen bij ondergete-

kende voor de aantrekkelijke prijs van f 2,50. 

Wij wensen het elftal van het Ignatius veel succes toe en mis-
schien tot ziens bij een van de wedstrijden van het S.1.2. 

W. Hartmans. 

Wedstrijden F.C. Ignatius 

Vrijdag 9 	april aanvang 18.45 uur Valkenhorst 	- 	Ignatius 

Dinsdag 13 	april 19.00 uur Sancta Maria 	- 	Ignatius 

Vrijdag 23 	april 11 19.00 uur Lucia 	- 	Ignatius 

Vrijdag 7 mei 19.15 uur Elisabeth 	- 	Ignatius 
Dinsdag 11 	mei 19.15 uur Ruitersbos 	- 	Ignatius 
Vrijdag 21 	mei 19.15 uur Klokkenberg - 	Ignatius 
Dinsdag 25 mei 19.15 uur Ignatius 	- 	Laurens 
Vrijdag 11 	juni 19.15 uur Ignatius 	- 	Breedonk 
Dinsdag 15 	juni 19.15 uur Diaconessen 	- 	Ignatius 

Aprilboodschap: 
boodschap, die men iemand op 1 april laat doen 

om hem voor de gek te houden. 
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5 MEI: NATIONALE FEESTDAG 

De NZR heeft ons middels haar schrijven van 18 februari 1982 

laten weten dat de regering besloten heeft 5 mei als nationale 
feestdag te blijven beschouwen. 
Op grond van de begripsbepaling (pagina 14 onder G) en op grond 

van artikel 9 van de CAO-uitvoeringsregeling arbeidsduur en 
werktijden (pag. 54) is 5 mei derhalve een VRIJE DAG. 

Wellicht ten overvloede zij vermeld dat - evenmin als in 1981 

het geval was - deze dag niet ten laste komt van de aan de 

werknemer toekomende vakantiedagen. Men is hierbij uitgegaan 

van het feit dat de CAO-Ziekenhuiswezen, die per 1 april 1982 

afloopt, met drie maanden tot een juli 1982 ongewijzigd wordt 

verlengd. 

Personeelszaken. 

WAAR GAAN WE MET Z'N ALLEN NAARTOE? 

Geen mens waagt zich op het ogenblik aan duidelijke toekomst-

voorspellingen als het gaat over de technologie. Iedereen weet 

zo langzamerhand wel, dat het computertijdperk nog maar in z'n 
kinderschoenen staat. De Britse computerspecialist C.D. Renmore 

liet onlangs in een boekje over automatisering - voor de leek 

geschreven - een glimp zien van wat ons mogelijk te wachten 

staat. Een citaat "Mijn auto wilde vanmorgen niet starten, hij 
herkende mijn stem niet. Om eerlijk te zijn moet ik toegeven 
dat ik verkouden was en de code-zin niet zo uitsprak als anders. 

Dat moet hem achterdochtig gemaakt hebben. Uiteindelijk kreeg 

ik hem aan de praat door een bandje af te draaien waar ik het 

zinnetje met normale stem op heb ingesproken". De toekomst? 

Als u op dit ogenblik met gemompel uw auto aan de praat probeert 
te krijgen, komt de buurman informeren of u niet lekker bent. 
Renmore geeft ook nog andere futuristische situaties aan, waarin 

de relatie mens-computer tot uiting komt, het wordt een steeds 

intiemere band. 
Een stukje nog over de onderwijs-televisie van later: "Mijn 

kinderen hebben onderwijstelevisie. 

Aprilgek: 
iemand die men op 1 april fopt. 
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Ik moet toegeven dat ik onder de indruk ben," zegt vader. Hij 

vervolgt "Die machines praten niet zomaar terug, ze passen zich 

aan, aan het niveau van hun leerling. Bijna griezelig, maar wel 

effectief." 
De computer is altijd even geduldig en vriendelijk. De kinderen 

zijn gek op hem. Ik blijf hen er op wijzen dat het maar machines 

zijn. Alles wat ik terug krijg is: "Maak je geen zorgen, pappie, 

we houden ook van jou". 

C.D. Renmore, Meulenhof Informatief, Amsterdam. 

DIO-AKTIVITEITEN 1982 

Naast de wekelijkse aktiviteiten zoals: voetbal, volleybal, 
zwemmen, tafeltennis en de maandelijkse aktiviteit rikken, 

heeft het bestuur de volgende maandelijkse evenementen gepland: 

16 april 

8 mei 
15 mei 

4 juni 

VAKANTIE 

4 september 
eind september 
eind september 
8 oktober 

29 oktober 

28 november 

Bingo 

Intern tafeltennis tournooi 

5e Voetbaltournooi F.C. Ignatius 

Fietsenrally-barbeque 

4e Zeskamp 
Video-avond zeskamp 

Intern volleybaltournooi 
Bingo 

Duitse-avond 
St. Nicolaasmiddag 

Wij hopen vele D.1.0.-leden op deze evenementen te mogen 

begroeten. 

Het D.1.0. bestuur. 

Aprilkind: 
iemand met een wispelturige aard, zoals het weer in april. 
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Van de ko(o)k 

Op veler verzoek deze maand het recept 

van REMOULADE-SAUS.  Misschien niet pre-
cies dezelfde als die wij in het zieken-

huis voor u maken, maar ook erg lekker 

en snel klaar. 

Gebruiken we bij ons in de keuken zo'n 

20 ltr. olie en 60 eidooiers, u kunt 

volstaan met een potje mayonaise. 

Het tienliter blik augurken vervangt u 

door een potje en de tientallen bossen 

peterselie, selderie en kervel .... 

nou ja, laten we maar liever 'ns kijken 

wat we nu wel nodig hebben voor 4 
personen. 

200 gr. mayonaise - 60 gr. ui - 100 gr. augurk - 	bosj 

peterselie -z bosje selderie - 1 eetlepel mosterd 

De bereiding: 

Snij of hak de ui, augurk, peterselie en selderie fijn en meng 

deze met de mosterd en mayonaise. U hebt nu al meteen een heer-

lijke saus voor bij vis en vlees. Laat zich prima kombineren met 

koude rollade, kip of rosbief. 

U kunt de saus natuurlijk nog verrijken door bijvoorbeeld kap-
pertjes en kervel toe te voegen. U kunt de ui ook gedeeltelijk 

vervangen door bieslook. Mogelijkheden te over. 

OMELET MET CANTHARELLEN  
Voor 4 personen: 4 eieren - 150 gr. cantharellen - stukje ui -
stukje groene paprika - 3 eetlepels boter of margarine - 4 eet-
lepels geraspte kaas - zout - peper - 1 eetlepel gewassen en 
fijngesneden dragon - 4 eetlepels melk - peterselie. 

De bereiding: 
Maak de cantharellen schoon, was ze en snijd ze in grove stukken. 

Maak de ui en paprika schoon en snipper ze. Smelt de helft van 
de boter en fruit hierin de ui lichtbruin. Laat de paprika even 

meebakken. Voeg de cantharellen toe en laat ze 5 min. op een 
hoog vuur even meefruiten. Voeg de geraspte kaas toe, wat zout, 
peper en de dragon. Klop de eieren los met melk en breng ze op 

smaak met peper en zout. Smelt in de koekepan de overige boter, 

giet er het eimengsel in en bak daarvan een omelet. Bedek 1 helft 

van de omelet met het cantharellenmangsel en vouw hem dubbel. 

Garneer de omelet met wat takjes peterselie. 	Eet smakelijk!! 

Aprillen: 
iemand op 1 april Toppen. 
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AVOND 

11D.1.0 
N 

BINGO 
O 

op VRIJDAG 16 APRIL A.S. 

kaarten voor de hele avond 
f 7,50 voor leden - f 11,-- niet leden 

aanvang 20.00 uur in de lounge 

HOOFDPRIJS 
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WIST U DAT 	 

- We er weer helemaal zijn. 

- Op een lelijk hoestje na gaan we er weer tegenaan. 

- Trouwens, dat de koffie duur betaald wordt. 

- In de volgende singel de volledige Zeskampploeg met foto en 
al bekend zal worden gemaakt. 

- Er dit jaar maar liefst 12 instellingen meedoen aan de zeskamp 
op 12 mei. 

- Dit volgens vele een uniek gebeuren is in Nederland, dat alle 

instellingen gezamelijk 12 mei vieren. 

- Er een kans bestaat dat van Gewest tot Gewest komt filmen 

deze dag. 

- Er maar liefst twee zeskampkapellen voor de vrolijke noot 
zullen zorgen. 

- Dit niet minder zijn dan de Droelen Hofkapel van Prins Suus 

en de Biemeeuwis zonder paardjes. 

- Na afloop op het Elisabeth de feestavond en prijsuitreiking 

plaats vindt. 

- De bekende discotheek van Ben x Elf aanwezig is afgewisseld 

door de Droelen. 

- Er maar liefst 14 elftallen meedoen aan het 5e Nationaal 

voetbaltournooi op 15 mei. 

- Het tournooi plaats vindt op het S.A.B.-terrein. 

- Ook U 's avonds welkom bent in de lounge voor de feestavond 

en prijsuitreiking, toegang gratis. 

- Dit wel een zware week wordt. 

- De muziek op 15 mei wordt verzorgd door het orkest: 

ICE CREAM. 

- U vanaf 20 april kaarten kunt kopen voor de feestavond, 

barbeque op het Lucia op 18 juni voor slechts f 2,50 
(B.I.C. competitie) 

Aprilweer en herengunst, 
daar is geen staat op te maken. 
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- Deze te koop zijn bij Willem Hartmans (OK). 

- Er dit jaar weer met Pinksteren het bekende Baronie Jeugd-

tournooi plaats vindt met o.a. H.S.V. en FC Köln. 

Groetjes, 

Den Mck. 

Vet onze techniche dient 	 
van de tegen in de drup" 

agd. Untgenadm. 

Iemand om aprilzaad sturen. 
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Ziekenhuishygiëne en 
het voorkomen van 
ziekenhuisinfekties 

De ziekenhuishygiëne is 

ongetwijfeld een dynamische 

wetenschap die zich voor een 

groot gedeelte bezighoudt 

met epidemiologie, d.i. de 

verspreidingswijze van bac-
teriën. Onderzoek en behan-

delingsvoorschriften zullen 
telkens weer bijgesteld die-
nen te worden, omdat 

epidemiologisch onderzoek aantoont dat verspreiding van een be-

paald micro-organisme anders plaats vindt dan voorheen werd 

aangenomen of beter af te bakenen is. 

Een voorbeeld is o.a. de tuberkelbacterie. Onderzoeken hebben 

duidelijk gemaakt dat slechts de hoestende patiënt met caver-

neuse longafwijkingen en in het sputum aantoonbare tuberkel-

bacteriën ("ZN positief") een besmettingsgevaar is voor de 

omgeving. De te nemen preventieve maatregelen dienen dus ook 
gericht te zijn op deze verschijningsvorm van tuberculose. 

Vooral in de beginjaren kostte het vaak moeite en overredings-
kracht om maatregelen ingevoerd te krijgen, laat staan te hand-

haven. Preventie is nu eenmaal een ondankbaar werk want de 
resultaten zijn pas na lange tijd zichtbaar en "zoveel infekties 

waren er nou ook weer niet" zoals meermalen wordt gezegd. 

De aanschaf van vaak dure apparatuur en het vinden van betere 
of verbeterde desinfektiemiddelen zouden naast de vele antibio-

tica het aantal infekties wel laag houden. Tenslotte kon het 

geld in de jaren zeventig niet op. De aandacht die de zieken-

huishygiëne op technisch niveau kreeg was groot. Op dit gebied 

werd veel gedaan om de patiënt te vrijwaren van een ziekenhuis 

infektie. Steeds vaker komt nu echter de vraag naar voren, 
vooral tengevolge van de bezuinigingen waar niemand aan voorbij 

kan gaan: Wat is werkelijk belangrijk en wat kunnen we achterwe-

ge laten zonder de hygiëne geweld aan te doen? 
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M.a.w. er komt weer meer aandacht voor het feit dat eenvoudige 

preventief genomen maatregelen vaak voldoende zijn. 

We zullen wel eerst moeten weten waar de besmettingen vandaan 

komen. 

1. Wat is de bron? 

- personeel: 

bekend is dat een groot per-

centage kiemdrager is (bijv. 

van Staphylococcus aureus). 

- milieu: 
vooral bevochtiging van 

lucht e.d. speelt een rol. 

Maar ook sommige desinfek-

tantia kunnen een bron zijn 

- de patiënten: 	 en dragers van staphylokokken. . . 

deze zijn als belangrijkste 

bron te beschouwen waarbij de geinfekteerde patiënt nog 

eens extra aandacht verdient (bijv. d.m.v. isolatie) 

De tweede vraag die we stellen nadat de bron bekend is: 
2. Hoe verspreidt de besmetting zich van de één op de ander? 

Vrijwel altijd door indirekt kontakt. De voorwerpen waarmee 

de verspreidings tot stand komt zijn meestal de handen, maar 

ook de kleding, het instrumentarium, het linnengoed etc. 

Het volgende probleem dat opdoemt is: 

3. Welke micro-organismen veroorzaken na een besmetting ook een  

infektie en welke niet? 

Welke kondities zijn daarvoor nodig? Als eerste moet gesteld 
worden dat dit probleem niet zwart-wit gezien mag worden 

m.a.w. de één geeft onder alle omstandigheden een infektie 
na besmetting, de ander nooit. Ook andere kondities spelen 

bij het manifest worden van een infektie een rol o.a. 
- het binnendringen van bacteriën in een normaal steriele 

ruimte (holte) 
- de hoeveelheid bacteriën waarmee men besmet wordt. 

Globaal zijn de micro-organismen als volgt in te delen: 
- micro-organismen die na besmetting hiermee altijd een 

ziekte veroorzaken (parasieten), mazelen, waterpokken, bof. 
- micro-organismen die na besmetting een infektie kunnen ver-
oorzaken indien: 

a. geen afweer aanwezig is 
b. deze gebracht worden in een normaal steriele omgeving 
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- micro-organismen die bij de zogenaamde niet-ziekte-verwek-

kende zijn ingedeeld, maar onder bijzondere onstandigheden 

wel degelijk infekties kunnen veroorzaken na besmetting 
(Pseudomonas). 

Tenslotte is het van belang aandacht te besteden aan: 
4. De vatbare patiënt  

Bij het ontstaan van een ziekenhuisinfektie na een besmetting 

speelt nog een vierde faktor mee nl. de weerstand van de 

patiënt. Bij opneming in het ziekenhuis bezit de patiënt in 

en op zijn lichaam een eigen zogenaamde "kommensale" flora. 

Tijdens zijn verblijf in het ziekenhuis dringen door besmet-

ting de daar aanwezige micro-organismen in deze flora binnen 

(zgn. "kolonisatie"). Gebruik van antibiotica kan een ver-

schuiving geven in de eigen flora van de patiënt, waardoor 
de kans op kolonisatie met ziekenhuisbacteriën vergroot wordt. 
Vaak vindt men onder de patiënten opgenomen in het ziekenhuis 

nog andere oorzaken van een sterk verminderde weerstand, zoals 
- de ziekte waarvoor patiënt is opgenomen (diabetes, leuke-

mie, praematuren) 

- de behandeling (operatie, bestraling, medicamenten) 

Bijzondere ingrepen, zoals langdurige operatie, beademing, 
catheterisatie, verhogen de kans op infektie nog extra. 

Dat de patiënt tegenwoordig meer kans heeft op het verkrij-

gen van ziekenhuisinfekties heeft nog twee redenen n.l. 
- de patiënt wordt ouder en daardoor toenemend vatbaar 
- het gebruik van therapeutische en diagnostische hulpmid-

delen wordt steeds komplexer. 

Om ziekenhuisinfekties te voorkomen is het noodzakelijk te weten 
waar en op welk moment we de besmettingsweg kunnen onderbreken. 

Vanuit mijn vakgebied kan ik slechts principes aangeven. 
De uitvoering is aan U! 
1. Beschouw elke patiënt als potentiële besmettingsbron. M.a.w. 

indien instrumenten en verpleegkundige hulpmiddelen opnieuw 

gebruikt kunnen worden dan moet men die minstens desinfekte-

ren 
2. Bij konditioneel verzwakte patiënten (verminderde weerstand) 

moet veelal gesteriliseerd materiaal gebruikt worden. Zeker 
moet materiaal dat bij de patiënt in normaal steriele omge-

ving wordt ingebracht steriel zijn. Asepsis bij inbrengen 
moet gewaarborgd zijn. 

3. Houdt een strikte scheiding aan tussen mogelijk besmet en 

"schoon" materiaal. Hoe strikter men zich hieraan houdt, hoe 

beter. Men vergroot hiermee de veiligheid. 
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zoeken naar strooiers 	 

4. Handen wassen. 

Een van de meest duidelijke 

wegen, waarlangs besmetting 
van de ene patient op de ande-

re kunnen worden overbracht, 

zijn de handen. Handen wassen 

vóór en na het helpen c.q. 

behandelen van patiënten is 

een eerste vereiste, evenals 

na kontakt met instrumentarium 

en verplegingsartikelen. Voor 

het handen wassen kan in het 

algemeen gewone vloeibare zeep 
gebruikt worden. 

5. Kleding. 
Ook kleding speelt een belang-

rijke rol bij het overbrengen van besmetting. Dagelijks dient 
men dan ook schone dienstkleding te kunnen aantrekken. 

Bacteriologisch onderzoek heeft aangetoond dat dienstkleding 

in korte tijd vaak ernstig besmet is. 

Zoals in de meeste gevallen gaat de toepassing van de theorie 

van de hygiëne niet verder dan in de praktijk haalbaar is. Toch 

moeten we zoeken naar mogelijkheden om zonder principes over 

boord te gooien een compromis te sluiten tussen theorie en prak-

tijk. Ultra moderne apparatuur is niet altijd de oplossing om 

ziekenhuisinfekties te voorkomen. 

Vaak zijn immers menselijke fouten de oorzaak en tenslotte is 

de ketting maar zo sterk als zijn zwakste schakel. 
Belangrijker is om een goede discipline te handhaven. De rol van 
een ziekenhuishygiënist in dit geheel is een adviserende en 

instruerende. De veronderstelling dat een ziekenhuishygiënist 

als een politie-agent al kontrolerend en korrigerend dient rond 

te lopen is een misvatting. 

Iedereen in het ziekenhuis heeft zijn eigen verantwoordelijkheid 

met betrekking tot zijn handelen aangaande hygiëne. 

Hoe kritischer men in het ziekenhuis is op eigen werk, hoe hoger 

de kwaliteit van dat werk. 

J. Lagendijk. 
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KINDERKARNAVAL 1982 

Op 19 februari j.l. 13.15 uur was het dan zover voor Opperkol-

derspuiter Jan den le en zijn gevolg om een bezoek te brengen 

aan de Mytylschool "de Schalm". 

Ze werden daar ontvangen door de Heer Prinsen (hoofdorganisator) 

en zijn medewerkers. Een ontvangst die er wezen mocht. 

Daarna ging Opperkolderspuiter met zijn gevolg de zaal binnen 
om met de kinderen karnaval te vieren. Dat de kinderen dit kun-
nen, bleek wel uit de goede en sfeervolle stemming die er 
heerste. 

Zij zongen en hosten dan ook volop mee, op de muziek die door 

een karnavalsband ten gehore werd gebracht. 

De spanning steeg ten top toen de Opperkolderspuiter Jan 1, 

overging tot het uitreiken van onderscheidingen. Dit voor het 

maken van het mooiste snaveltje. 

Ook de mensen die het georganiseerd hadden kregen een onder-

scheiding uit handen van Jan den le. Dit alles werd onder luid 

gejuich ontvangen. Daarna werd er verder karnaval gevierd. 

Om ongeveer 14.45 uur nam Opperkolderspuiter Jan 1 afscheid met 

de woorden: nog veel plezier en tot volgend jaar. 

Zaterdag 20 februari j.l. werd er een bezoek gebracht aan de 
kinderafd. 03. Om ongeveer 17.00 uur kwam Opperkolderspuiter 

Jan 1 met zijn gevolg op 03 aan onder luid gezang en gedans van 

de kinderen en begeleiders op karnavalsmuziek van kapel 
"Mesjogge" (de kapel van de raad). Er ontstond een prima stem-

ming, deze steeg helemaal ten top toen Z.H. Prins Suus Q van 

Breda en zijn gevolg de kinderen een bezoek kwam brengen. 

Er werden onderscheidingen uitgereikt aan enkele kinderen door 
Prins Suus Q. en Opperkolderspuiter Jan 1. Ook de kinderen had-

den een onderscheiding gemaakt voor de twee Hoogheden. Dit ge-

heel gebaseerd op het motto "Ge kunt er nie mee zitten". 
Ze hadden twee keukenstoeltjes gemaakt (geweldig). Daarna ging 

het karnaval vieren tot ongeveer 18.30 uur door. Er werd afscheid 
genomen van De Prins van Breda en zijn gevolg. Ook Opperkolder-

spuiter Jan 1 en gevolg namen afscheid onder dankzegging voor 

het vele werk. (wat sommige mensen van afd.03 aan dit karnavals-

feest voor de kinderen hadden besteed). Ook veel dank aan de 

kinderen die aan dit evenement hebben meegewerkt, want het blijkt 
weer dat karnaval vieren met kinderen in deze omgeving heel veel 

voldoening geeft aan de Raadsleden. 
Adjudant J. Bervoets. 

50 



PREMIERE 

De leerlingenraad is weer op komst met als doelstelling: 

- de belangen van leerling-verpleegkundigen te behartigen; 
- ongenoegens naar buiten brengen en kijken naar hun her-

komst, waarom deze er zijn; 
- struktuur van het ziekenhuis duidelijk te maken aan 
iedereen en inzicht hierin laten krijgen (positieve en 
negatieven kanten hiervan); 

- stimulatie tot verandering. 

Wij willen proberen om een tussenschakel te zijn tussen leer-
lingen, verpleegkundigen, hoofden, opleiding, artsen en direk-
tie, met als einddoel om alles in team verband te doen zonder 
enig onderscheid. 

We bestaan momenteel uit een groepje van vier leerlingen en zijn 
bezig om een blad uit te geven met als titel: "Wie is er nu gek" 
Hierin staat dan ook meer over ons doen en hoe we dit willen 
gaan doen. 

P.S. 
Het blad zal gratis verstrekt worden, gezien jullie het anders 
niet zullen lezen. 

Ton von Meyenfeldt, 
2de jaars leerl.verpleegk 
Juno. 

Duizend mondjes 

Een vtouw met duizend ogen 
waarmee ze allu ziet 
waak ze ons begeven 
het ontgaat haat niet 

Ze heeft ook duizend mondjus 
waarmee ze oná ontvet 
we kunnen on3 niet verweten 
te 'Laakt nooit utvente/d. 
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NA-KATEREN 

- Het karnaval zit er weer op dus. 

- Allereerst een 10 voor Jantje Pelleboer, voortreffelijk weer 
Jan dit keer. 

- Het 12e Kolderspuitersbal was het beste sinds vele jaren. 

- Wat was het een gezellige boel daar in de lounge. 

- Ze waren daar met zo'n 400 Kielegatters. 

- Het bij de andere instellingen zeer goed is gevallen, dit 
samen karnaval vieren. 

- Ja, ook de Haagse Beemden heeft nu een Prins. 

- In Giegeldonk hebben ze nu Ad den le. 

- Daar gaan we volgend jaar dus de eerste giegel zoeken. 

- Prins Suus kreeg op de Haagdijk maar liefst 10 kilo confetti 
van boven. 

- Het Zuiden van Vader Abraham het beste karnavalslied van 1982 

is geworden in het Kielegat. 

- Het in het Turfschip goed karnavallen is. 

- We hebben daar vele SIZ personen gezien. 

- De raad van elf allemaal kale koppen hadden in het Turfschip. 

- Onze Marian en Maria het voortreffelijk hebben gedaan als 
page's. 

- 0 wat waren ze mooi !!! 

- Onze twee meiden bij terugkomst na de karnaval veel bloemen 

kregen van collega's op het S.I.Z. 

- De lounge was dit jaar een van de best versierde zalen waar 

we zijn geweest. 

- Prima werk, raad van elf en D.1.0. bestuur. 

- De onderscheiding van het grootste licht wordt alsnog uitge-

reikt aan de orthopeden van afd. 22. 

- Kreeg je ook rode rozen op Aswoensdag? 
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- Belangrijke data's voor volgend jaar: 

30 januari 	oelefestival 

4 februari 	 13e kolderspuitersbal 

12 februari 	karnaval. 

- Dat was 't. 

Aswoensdag was ik brandhout. 

Den Mck. 

In het doolhof 

van mijn leven 

droeg ik een 

dwangbuis 

en maanverbandjes 

voor m'n ogen 

Nu sta ik in de 

ochtendmist 

en zie 	 

Veel meer. 

Pan Producties. 
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INFORMATIE 
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ABONNEMENT 

Vanaf januari bestaat voor alle medewerkers de gelegenheid zich 

te abonneren op de vergaderstukken van de OR. 

Uit het aantal aanvragen blijkt ons dat hiervoor veel belang-

stelling bestaat. Nou vinden wij het erg belangrijk dat U weet 
waar wij mee bezig zijn. Aan de andere kant is het zowel voor U 

als ons belangrijk om te weten wat er op de diverse afdelingen 
van ons ziekenhuis speelt. Daarvoor zouden wij graag van U ver-

nemen op welke afdelingen in het ziekenhuis werkoverleg, in 

welke vorm dan ook, plaats vindt. Als er bij U werkoverleg be-
staat, zouden wij ook graag van U willen weten of U ervoor voelt 

om de verslagen van deze bijeenkomsten aan de OR toe te sturen. 

Wij denken dat een dergelijke uitwisseling in het belang van ons 
allen kan zijn. Denk er eens over na, en laat ons van je horen. 

Voor diegenen die zich nog willen abonneren op de vergader-

stukken van de OR, 'n telefoontje naar de secretaresse OR, Edith 
Oosterhaven toestel 2151, is voldoende. Als zij er niet mocht 

zijn kunt U natuurlijk altijd bij een OR-lid terecht. 

NIEUWBOUW EEN JAAR UITGESTELD? 

Op de vraag van de O.R. aan Dhr.Mallens of het inderdaad juist 

was dat de bouw van het nieuwe ziekenhuis met één jaar was 

vertraagd merkt deze op dat tussen 31 december en 1 januari er 

ook sprake is van één jaar, het is maar dat u het weet. 

M.I.C. 

Automatisering Magazijn Inkoop Crediteuren 

Door ziekte van een Hoofd van dienst zijn er geen ontwikkelingen 
te melden op dit terrein. 

De OR is dan ook blij te mogen konstateren dat (sommige) mensen 
werkelijk onmisbaar zijn. Ook U ??? 

Vreemd dat men zich over pag. 3 van Singel 3 zo druk maakte, 
terwijl wij niemand over pag. 50 gehoord hebben. 
'n Teken aan de wand of hing het teken er allang? 
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PRAKTIJKBEGELEIDING 

De OR heeft zich in zijn vergaderingen enige malen gebogen over 

het onderwerp praktijkbegeleiding. Wat was hiervoor de reden? 

De OR werd geconfronteerd met de ontevredenheid van een groeiend 

aantal leerlingen en gediplomeerden over het systeem en de wijze 

van begeleiden, waarvoor men in de SIZ had gekozen. 

Dit systeem laat zich kenschetsen als "begeleiden op afstand". 
Juist het gemis aan praktijkbegeleiding op de afdeling, in het 

werkveld, vormt de kern van de moeilijkheden. Leerlingen missen 

hierdoor een stuk noodzakelijke integratie tussen theorie en 

praktijk. Er is op de afdelingen geen zicht op leerplan en leer-

doelen van de leerlingen. Ook met het oog op beroepsinhoudelijke 

aspecten wordt de kloof tussen school en afdeling onnodig ver-
groot. 

De praktijkbegeleidster, die hierin als intermediair zou kunnen 

fungeren, is niet in het werkveld aanwezig. 

Op het moment dat de leerling een begeleidster nodig heeft, is 

de afstand, letterlijk en figuurlijk, niet altijd te overbruggen. 

Een afstand in plaats, maar ook in tijd, want de praktijkbege-

leidster zit niet alleen "ver weg", maar is ook niet altijd 

aanwezig op die momenten dat ze nodig is. Hierd6or wordt een 
groot stuk van de praktijkbegeleiding op de schouders van gedi-
plomeerden en medeleerlingen gelegd. Natuurlijk mag van hen 

(alleen al uit collegialiteit) worden verwacht dat zij "meebe-

geleiden". Maar omdat er op de afdeling geen "voorbeeld" aan-

wezig is en omdat er niets kan worden doorgesproken, staan zij 

hierin behoorlijk alleen. Dat is onterecht, want praktijkbege-
leiding vereist de nodige deskundigheid. Een deskundigheid, die 

iedere willekeurige verpleegkundige, alle goede wil ten spijt, 
niet 	bezit. Daarnaast betekent het een oneigenlijke werkver- 
zwaring en dat in een situatie waarin met steeds minder mensen 
steeds meer werk moet worden gedaan. 

De OR ging in januari 1981 accoord met de toezegging van een 

evaluatie in september 1981. Helaas moest men in september nog 

beginnen met het oprichten van een commissie voor de evaluatie. 
Door deze weinig anticiperende wijze van werken is nogal wat 
vertraging ontstaan. 

Aan de OR is medegedeeld, dat de Kommissie Evaluatie Begeleiding 

(K.E.B.) op voortvarende wijze aan de slag is gegaan en binnen 

afzienbare tijd kan dan ook de evaluatie, in de vorm van een 
schriftelijke enquéte, tegemoet worden gezien. 

O.R., REBELLENCLUB ? 
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Wij hopen van harte dat deze enquéte datgene wat leeft bij de 

betrokkenen naar voren zal brengen. Ook de OR zal zich buigen 

over de resultaten van de evaluatie. 

Wij houden U uiteraard op de hoogte. 

O.R.-WOORDENBOEK voor intern gebruik 	 

Gerucht = Informeel kanaal 
Informeel = Niet serieus 	? 
Niet serieus = Officieus 	? 

Serieus = Formeel ? 

Formeel = Officieel ? 

Officieel = Bindend ? 

Niet bindend = onzin ? 

Mocht u serieuze aanvullingen hebben of formeel gezien offi-
ciële verbeteringen, dan willen wij daarvan graag op de hoogte 

worden gebracht, echter niet via een informeel kanaal want dat 

zou wel eens als een gerucht kunnen worden bestempeld. 

(KOFFIE)SPREEKUUR 

Informatie verstrekking via allerlei papiertjes is leuk en no-

dig, maar beslist niet alles. Daarom willen wij voortaan elke 

maand een uurtje "tussen de mensen zijn". 

Daaronder verstaan wij dat we voortaan tussen de middag in de 
lounge zullen zitten. Om te beginnen denken wij aan een frekwen-

tie van éénmaal per maand. Vorige maand zijn we hiermee begonnen, 
die aankondiging kon helaas niet meer in de vorige Singel. 

De volgende keer zijn wij er op 22 april, en wel van half één 
tot half twee. 

Aanwezig zullen zijn de leden van de kontaktkommissie, dezelfde 

mensen die de stukjes in de Singel schrijven. 

Dus graag tot 22 april, of zoveel eerder als U nodig vindt, 
dan komen wij gewoon naar U. 

Rien Bakkers, Marian v.d.Hoogen, Henk Smits, Christ Termohlen. 
Peter Beenakkers. 

O.R. Koffie-uurtje is GEEN april-grap. 
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WIE - WAAR 

Het is ons gebleken dat voor teveel medewerkers onbekend is hoe 

zij een OR-lid kunnen bereiken. Daarom geven we U een overzicht 

van de OR-leden. 

NAAM 

R. Bakkers 

M. v.d. Brand 

J. Daemen 

J. Degroote-Goossens 
J. Dresen 

P. Eelants 

A. Havermans 

M. v.d. Hoogen-Kandelaars 

L. Schelfhout 

H. Smits 

B. Sprengers 

C. Termohlen 

A. Valkema 

A. van Zoelen-de Jong 

AFDELING 	 TEL. NUMMER 

OK 	 2458 
IC/MC 	 2550 
16/17 	 2264 t/m 2267 
Ziekenhuis Maatsch. Werk 2234, zoemer 1139 
Pastorale Dienst 	 2124, zoemer 1137 
Goederenontvangst 	2066 
Centrale Keuken 	 2426 
08 	 2218 
14 	 2215 of 2204 
Acute Hulp Poli 	 2548, zoemer 1308 
Dialyse 	 2100 

Instrumentenmakerij 	2343 
Nucleaire geneeskunde 	2052, zomer 1191 
Röntgenafdeling 	 2323 

APO-UITSLAGEN 

De meesten van ons hebben gedurende de afgelopen twee jaar een 

zogenaamd Algemeen Periodiek Onderzoek ondergaan. 

Als het goed is zijn de specifieke afdelingsonderdelen hiervan 

reeds met U besproken. Mogelijk hebben enkelen van U al kon-
krete voordelen gehad van dit onderzoek. 
Daarnaast zijn uit het onderzoek gegevens op een rij gezet die 

meer betrekking hebben op het ziekenhuis als werkgever. 

De direktie en de OR zijn van plan om deze uitkomsten in de 
overlegvergadering van april met elkaar te bespreken. Misschien 

komen er dan ook al voorstellen ter sprake hoe bepaalde zaken 
verbeterd kunnen worden. 
De overlegvergadering van april kan wel eens belangrijk voor U 
zijn!!!. 

Oo, de R zit in de maand. 
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NIEUWBOUW EN DE TREIN DIE GESTART IS 

Ignatius Zieker,huls 	Globaal tijdschema ontwerp- en bouwwerkzaamheden 
te Breda 

Jaar I> 

1. 	Programma 	van Eisen 

1981 	I 1982 	1 1983 1984 1985 1986 1987 1908 1989 

2. Structuurplan 

3. Schetsplan 

2 

3 I c: 

4. Indiening 	schetsplan 

5. Bestekplan 

6. Indiening 	bestedings- 

gerede stukken 

6V 

7 	Aanbestedingen 

8. 	Aanvang 	hou,' ev 

 9. Uitvoeringstijd 

10. Ingebruikneming 

9 

ro V 

geraamde goedkeuringsperioden 

Uit: Programma van Eisen zoals dat is ingediend bij de Minister 

van Volksgezondheid en Milieuhygiëne. 
Hebt u zelf bij de besprekingen gezeten die gevoerd zijn met 

o.a. het Bureau Twijnstra Gudde dan weet u dit allemaal al, ook 
diegenen die geinformeerd zijn door Hoofden van Dienst - Hoofden 

van afdelingen etc.. Het gaat de O.R. om medewerkenden die of 

niet geinformeerd zijn of geen interesse hebben in deze materie. 

We kunnen er maar niet genoeg de nadruk op leggen dat "De Nieuw-

bouw" gepaard zal gaan met ruimtelijke veranderingen, niet 
alleen qua ligging maar ook qua vloeroppervlakte (kleiner), 

organisatorische veranderingen, vermindering van het aantal bed-

den etc. etc.. 
Het standpunt dat de O.R. inneemt aangaande het Programma van 

Eisen hebt u kunnen lezen in Singel 33 nr. 2. Wij zouden aan u 
willen vragen, hebt u een bepaalde vorm van overleg op de afde-

ling (werkoverleg - werkbespreking) bespreek dan deze zaak, 

HET IS IN UW BELANG. 

P.S. Het Programma van Eisen ligt ook voor u ter inzage op het 
O.R.secretariaat en mocht u interesse hebben om een O.R.lid 

te vragen aanwezig te zijn bij een afdelingsbespreking, 

neem dan contact op met Henk Smits 1308 - Rien Bakkers 2458 
Christ Termohlen 2343. 

— MA - ME - MO.R. — 
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JAARVERSLAG 

Het jaarverslag 1981 van de OR 

is klaar. We zouden echter 

graag weten hoeveel medewer-

kers het op prijs stellen dit 

jaarverslag te ontvangen. Dan 

weten we ongeveer hoeveel exem-

plaren we moeten laten maken. 

Daarom willen wij graag van U 

vernemen wie belangstelling 
hiervoor heeft. U kunt dit te-

lefonisch regelen met onze 

secretaresse (Edith), toestel 

2151. Tot 15 april is opgave 

mogelijk. Abonnementhouders op 

de vergaderstukken krijgen het 

jaarverslag automatisch. 

INTERNE POOL 

Is het U ondertussen al duidelijk wat hiermee bedoeld wordt? 

Ons in ieder geval nog niet! 

Wij dachten altijd dat wij minimaal vooraf ingelicht zouden 

worden over in het ziekenhuis in te voeren nieuwigheidjes. 

We hadden het MIS 
Niet iedereen blijkt er zo over te denken. 

Dus hebben wij maar gevraagd of we eventueel mogen weten over 
het HOE, WANNEER, WAAROM, WIE, ENZ. 

Misschien weten ook wij het volgende maand en kunnen wij het 
doorvertellen? 

O.R.-REGLEMENT 

Vanaf 6 april t/m 6 mei ligt voor U het aangepaste O.R.reglement 

ter inzage. 

Toppunt van nauwkeurigheid: 
M.n broer - vliegtuig - bom - 15000 m. hoog - pispot - en raak hè! 
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