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DIO-BESTUURSVERKIEZINGEN 

Volgend DIO-jaar komt er een bestuursplaats vrij. 

Wie stelt zich beschikbaar als kandidaat? 

Graag voor 1 januari 1983 in de DIO-bus. 

DIO-bestuur. 

LEDENVERGADERING 

op 

14 januari (vrijdag) 1983 

Nieuwjaarsreceptie 1983: 
3 januari 1983, 17.00-18.30 uur 
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DE LEGENDE ROND SINTERKLAAS' 

Het jaarlijks Sinterklaas 
gebeuren staat weer 
voor de deur. De goed-
heiligman is reeds de 
grote steden van ons 
kleine landje binnenge-
trokken en zijn uitge-
breid pieten-netwerk is 
in alle hevigheid bezig 
ook in de kleinere plaat-
sen en gehuchten te 
infiltreren. Groot en 
klein zullen de komende 
vijf december weer tal-
rijke geschenken en sur-
prises van de oude baas 
ontvangen. Voor een-
ieder zal deze jaarlijks 
terugkerende Sint -Ni-
colaas viering een wel-
sprekende traditie zijn. 
Toch denk ik dat het 
gros van ons volkje 
de ware betekenissen 
van al die traditionele 
handelingen rond Sin-
terklaas - feest niet 
kent. Het leek mij aar-
dig om wat meer te 
weten over de gebrui-
ken en legenden rond 
onze goedheiligman. 

Ik dook de literatuur in en vond verschillende wetenswaardige feiten waar-
van ik de lezer in dit stukje graag deelgenoot wil maken. 

Sinterklaas is de volksnaam van de heilige Nicolaas, bisschop van Myra 
in de vierde eeuw. Myra is een havenplaats in het aziatisch deel van Tur-
kije. 
Al toen hij nog leefde moet deze heiligman geweldige indruk hebben ge-
maakt met zijn groot gevoel voor naastenliefde en rechtvaardigheid. Dit 
blijkt o.a. uit geschriften van een zekere Johannes, diaken van Napels 
in de negende eeuw. Hij was een van de eersten die de levensloop van Nico-
laas van Myra op schrift stelde. Omdat deze levensbeschrijving dus zo'n 
vijf eeuwen later pas werd opgesteld is niet meer met zekerheid na te gaan 
wat geschiedkundig juist en wat zuivere legende genoemd moet worden. 
Deze Johannes schetst de bisschop als een zeer • heilig man die erg veel 
goeds deed. 

De Sint is weer in het land 
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Vele verhalen en legenden over Sint Nicolaas zijn in de loop der eeuwen 
in omloop geweest. In al deze vertellingen komt heel duidelijk de goedheid 
van de Sint naar voren. Een voorbeeld van een dergelijke legende is de vol-
gende: De goede bisschop zou eens drie meisjes van een adelijke familie 
uit z'n stad aan geld hebben geholpen om ze zo uit de prostitutie te ver-
lossen. (De meisjes waren door de armoede van hun vader gedwongen op 
deze wijze geld te verdienen.) Hij wierp daartoe op drie achtereenvolgende 
avonden goud door de deur naar binnen. Dit thema is veel in de beeldende 
kunst terug te vinden. Grappig is nog op te merken dat in latere afbeel-
dingen van dit gebeuren het goud werd vervangen door appels. 
Een ander verhaal vertelt hoe de heiligman eens een schip voor de ondergang 
behoedde waarop hij naar Palestina voer om daar de heilige plaatsen te be-
zoeken. Onderweg brak een hevig noodweer uit en door. gebed redde hij 
het schip. Volgens sommigen zou dit de aanleiding zijn geweest dat Nico-
laas van Myra de beschermheilige van schippers en zeelieden genoemd 
werd. Ook dit kwam in de beeldende kunst vaak als thema naar voren. 
De heilige Nicolaas ziet men vaak afgebeeld met een anker of een schip. 
Al in de zesde eeuw werd Nicolaas, vooral in het oosten, vereerd. 
Zo'n vierhonderd jaar later, in de tiende eeuw dus, begon men in het wes-
ten pas met de verering van de heiligman. Dat de bisschop ook in het wes-
ten bekendheid kreeg hangt samen met het feit dat Italiaanse zeelieden 
in 1087, tijdens een oorlog met de turken, het gebeente van de heilige 
stalen en vanuit Myra meenamen naar de zuiditaliaanse plaats Bari. 
Via contacten met Italie is toen de verering in het noorden van Europa 
ook in opkomst geraakt. In die tijd ook werd hij tot patroonheilige van o.a. 
het Bisdom van Luik en Amsterdam gekozen. In Nederland en Belgie zijn in 
de periode 1200 tot 1400 alleen al enkele honderden kerken ter ere van 
Nicolaas gebouwd. Na de reformatie is de verering van Sint Nicolaas afgeno-
men hoewel hij wel als sprookjesachtige populair is gebleven. Het Sinterklaas-
feest is een mengsel van allerlei oude christelijke maar ook ,heidense gebrui-
ken. Met name oude Germaanse gebruiken zijtain onze streken verweven 
geraakt met het Sint Nicolaasfeest. 
Een voorbeeld van een dergelijke inte-gratie is de welbekende schimmel. 
Het paard waarmee de sint over de daken pleegt te rijden zou rechtstreeks 
afgeleid zijn van het paard Sleipnir waarmee de germaanse god Wodan 
door het hemelruim reed. Ook zou de baard van Wodan tot voorbeeld 
hebben gediend voor die van de goedheiligman. 
De klomp met hooi en wortel is wellicht afgeleid van het oudgermaanse 
hooioffer, een vruchtbaarheids ritueel. Zo is ook het ons welbekende spe-
culaas ontstaan als offer. Het is waarschijnlijk afgeleid van de germaanse 
offerbroden. De germanen offerden deze broden aan Wodan om hem gun-
stig te stemmen wanneer hij weer eens op z'n donderpaard door de ruim-
te flitste (onweer). Het woord speculaas overigens is afgeleid van het la-
tijnse speculum, wat zoveel betekent als spiegel. 
Speculaas wordt namelijk op een speculaasplank gemaakt. Het eindprodukt 
is een afgietsel, een spiegelbeeld van de afbeelding op de plank. 
Een ander vruchtbaarheidsritueel is het strooien van pepernoten. Met deze 
pepernoten zijn we bij zwarte piet, de trouwe helper van de sint aangeland. 

Sinterklaasje, bonne, bonne, BONJE 
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Volgens sommigen is zwarte piet een symbolisatie van de duivel. In een 
legende pl words verhaald hoe de heiligman de duivel overwon en zo 
verplichtte tot eeuwigdurende slaafse behulpzaamheid. Volgens anderen 
echter stelt zwarte piet een moorse slaaf voor die de verhalen is binnenge-
slopen toen de shit in de legenden naar Spanje werd verhuisd. 
Spanje en Italie waren blijkbaar voor veel noordeuropeanen één pot nat. 
De pakjes avond, zoals wij die op 5 december vieren, is natuurlijk ontstaan 
als herdenking van de vrijgevigheid van de bisschop van Myra. 
De surprises en grappen zijn misschien wel weer overgevlogen uit liet oude 
germaanse winterfeest waar dergelijke handelingen ook bekend zijn. Zo 
ook de kerstboom. Maar dat is een ander verhaal. 
Al met al is het wel duidelijk dat de traditie rond ons sinterklaasfeest een 
zeer uitgebreide doch interessante vermenging is van vele oude gebruiken 
en legenden. 
Het is dan ook niet mogelijk om in dit artikel veel meer dan een tip 
van de sluier op te_ lichten. Veel dingen zijn zelfs helemaal niet verklaard, 
zoals met zoveel tradities. Ik zou haast zeggen gelukkig maar. Een traditie 
moet volgens mij iets mystieks blijven behouden. 
Al met al vind ik _het de moeite waard om deze traditie in ere te houden 
hoewel misschien de commercie een wat minder belangrijke rol moet gaan 
spelen. 
Nicolaas van Myra gaf tenslotte ook alleen maar aan de armen (en beslist 
geen op afstandbestuurbare elektrische vorkheftrucs of „ altijd is kort-
jakje ziek" - zingende poppen.) 
Een prettig sinterklaasfeest. 

B.L. 

DANKBETUIGINGEN 

Op 9 september j.l. vierde ik mijn 12 1/2 jarig dienstjubileum. 
Voor de belangstelling, die ik deze dag kreeg wil ik iedereen hartelijk bedanken. 
Dank ook aan de direktie voor de bloemen en de couvert met inhoud. Dank aan 
de Civiele Dienst en D.1.0.. Hartelijk dank in het bijzonder aan het O.K. perso-
neel en de doktoren voor de prachtige bloemen en de kadoos. 

Joke de Been; operatiekamers. 

Langs deze weg wil ik de direktie bedanken voor het mooie bloemstukje dat ik 
tijdens mijn ziekzijn heb mogen ontvangen. 

Toos Arnouts; schoonmaak. 

Sinterklaasbonnen: VVV-bonnen 
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geef een Sinterklaasbijdrage aan een ziekenhuis in Polen geef een Sinterkla 
,,  ,,, (i) 	 c- cb 

'--75 
en 

SINT NIKOLAAS AKTIE POOLS ZIEKENHUIS cb  
O CD 

Het Sint Nikolaas feest is een gebeurtenis waarin het iets geven aan el- 	cl, et .z 	kaar centraal staat. Het is een fijn en gezellig feest en een sfeertje van 	o 
blijde verwachting maakt dit soms toch ook een beetje spannend. Je 	eb eb weet niet altijd wat voor kado je moet kopen of watje moet vragen. De 	o -c 	.. 

o rijm lukt vaak pas op 't laatste ogenblik. En dan is 't zover. Sinterklaas! eb 	 N 
... 	'n Kado met liefde gegeven, 'n rijm met liefde gemaakt geeft 'n warm 	et' 

N n) gevoel van binnen: je kunt er weer tegen aan! '--  
• Iets dergelijks geven aan mensen die je niet kent is bijna niet mogelijk. 	o- 
▪ Wat je wel kunt doen is proberen anderen te laten merken dat ze niet 	a--.)• 
• alleen staan. Bijna 400 medewerkenden van ons ziekenhuis hebben dit 
,̀,,°, gedaan door mee te doen met de aktie 'Geef je Sinterklaasbon aan een 
Clj 	Pools ziekenhuis'. In enkele dagen tijd bleek het mogelijk bijna f1.6000,- 	't) o 

te reserveren voor een in nood verkerend Pools ziekenhuis. Fantastisch. 	el- 
Maar we zijn er nog niet. Het is op dit moment (15 nov.) nog lang geen :-.-. 

.: 	Sinterklaas en daarom gaan we door met de aktie. Als deze Singel ver- 	et eb 
et, 

• 	

schijnt is er in de SIZ een tweede inzamelronde geweest. Er zij oproe- 	--
eb
,, (12 

... 	pen verschenen om alsnog mee te doen met de aktie. Immers er zijn 	eo eb 
Lis slechts enkele dagen geweest om gebruik te maken van de mogelijkheid 	o 
.-O.  je Sinterklaasbon af te staan. Het blijkt dat er nog mensen zijn die mee 	c") 
(') hadden willen doen. Voor hen bestaat de mogelijkheid tót 5 dec. '82 	o' -i. 
Q een bijdrage te storten op rek.nr. 443931224 van de Amro-bank t.n.v. 	ei) 

Q.> "Sint Nikolaas Aktie Polen". 	 k. 

l'1,- 	
ai 

Mensen die in het SIZ werken maar niet in loondienst zijn ontvangen 	e. e.,) 
i'l,,)  geen Sinterklaasbon. Onder hen zijn er die ook mee willen doen met 	cr 

:-: 
• deze aktie. Medio november is hun een schrijven gestuurd hierover. 	á; 

ó Mochten wij iemand hebben vergeten dan is hiervoor dit bericht. 	el) 
cQ 

Q. Ook zij kunnen storten op bovenstaande rekening. 	 eb 

o Momenteel is de Stichting 'Help Poolse Ziekenhuizen' te Den Haag, 

	

	el) eb .... 
bezig met het bekijken van een bestemming voor dit geld. Waarschijn- 	o 

e.) 
'o 	lijk zal een klein ziekenhuis in Zuid-Polen in aanmerking komen; vol- 	eb 

et) 
--2 gens genoemde stichting is er een schreeuwend gebrek aan operatieka- 	o 

.-c mer materialen. In deze Singel zullen wij hierover graag iets meer 	`.4. eb 
eb' .9...) vertellen. Wij hopen dat dit ziekenhuis ons laat weten wat zij hebben 	.-- im 	 eb 

ontvangen. (Zie een van de volgende Singels). 	 o 
eu 

• 

Wat betreft betreft inkomsten en uitgaven en bestemming brengen wij u 	o q) 
verslag zodra de aktie geheel is afgewerkt. 	 z7)-• 

o (c3 	 -S' N 
Ans Janssen 	Dre van Eekelen 	Angelina Slepikas Jan Stultjens q.) 	 -1:1 

c31 	 o 	Afd. Diëtetiek 	 Afd. 01 rt3 	 ëi)---  s.. 
a 	 o 
:---. 
--Q oer 
seeppa7u,s uaa jaab' uaiod Lir smqua)la!z uaa uee afieippqseeppa2u!s uaa c.1,,, 

Sinterklaasje, bonne, bonne, BONNEN 
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stichting 

HELP POOLSE ZIEKENHUIZEN 

gevestigd te 's-Gravenhage 

Contactadressen: 

Mr. P. Meijknecht 	Ir. H. Wagerveld 
Schiefbaanstraat 24 	Antillenstraat 29' 
2596 RD 's-Gravenhage 	1058 GZ Amsterdam 
tel. (070) 46 22 45 	tel. (020) 18 92 74 
overdag ook (070) 70 69 73 

Mr. N. Wolgemu th Kitslaar 
G.H. Breitnerstraat 12 
1382 AV Weesp 
tel. (02940) 106 58 

Den Haag, 15 november 1982. 

Geachte Mevr. Slepikas, 

Met verwijzing naar ons telefoon gesprek van heden, zend ik u 
bijgevoegd een kopie van de originele Poolse lijst met een neder-
landse vertaling van het Spoorwegziekenhuis in Sosnowiec. 
Graag verneem ik verder van u zodra u over deze lijst intern 
overleg hebt gehad, waarna wij de bestelling kunnen uitvoeren, 
volgens uw wensen. 

Hoogachtend, 
Mr. P. Meijknecht. 

Lijst benodigde materialen; 
Kehr drains; Foley katheters; Operatiehandschoenen maat 6, 7 en 
8; Rubber drains; Chirurgische naalden, div. maten; Naalden met 
drain type; Afzuigsysteem type Redon en Redon drain; wegwerp-
spuiten; gloeilampen voor Laryngoskoop; Plasma expanders; 
Pleisters en wondpleisters; Gipsverband (smal en breed); Elastisch 
verband (smal en breed); Infuussystemen, ook voor snelinfuus; 
RTG film; Latex drains; Scalpels; Chirurgische jassen; Antisepti-
sche vloeistof in spuitbus. 

Maakt U voornemens voor het nieuwe jaar? 
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2de DIO-VOLLEYBALTOERN001 d.d. 23-09-1982 

Op donderdag 23 september 1982 werd in een stampvolle sporthal 

in Teteringen weer een DIO-volleybaltoernooi gehouden met als 

deelnemers allerlei afdelingen uit het ziekenhdis. 
Ook nu bleek weer, dat er veel animo is voor sportieve evenemen-

ten in het ziekenhuis. Ook nu, net als vorig jaar, waren er 20 
ploegen op de been. 

Veel ploegen kenden we al van de zeskamp, maar sommigen waren 
hier voor het eerst en maakten dus debuut. Zo zagen we de ploeg 

van de Bloedafname, die op de gehele avond geen enkele overwin-

ning behaalde en een negatief saldo overhield van - 97. 

Iets minder slecht (maar niet minder plezier) waren de Baby-dolle 

van de zeskamp. Daar nog een 7de plaats, nu zonder overwinning 

en een setsaldo van "slechts" - 92. 
Bij de "overwinninglozen" behoorde ook de longpoli. Zij hadden 

echter slechts - 62. 
Daarna een grote middenmoot met veel 2- en 4-punters. Speciale 

aandacht geef ik het "reserveteam", dat was opgericht omdat het 
specialistenteam had afgezegd. In het begin van de avond bestond 
dit uit een aantal spelers uit andere ploegen, later op de avond 

grotendeels opgevuld door specialisten, in het SIZ werkzaam. 
De 3de plaats was voor de OK (chirurgie), die in een leuke par-

tij hun collega's van de anesthesie versloegen met 15-10. 

Het toernooi werd gewonnen door het team van de verpleegkundige 

dienst, dat het team van het revalidatiecentrum (erg goed ge-
speeld die avond) toch vrij moeiteloos met 15-8 versloeg. 

Bij de verpleegkundige dienst lopen m.i. de toekomststerren van 
Brevok. 

Rest mij nog te bedanken Ron de Mos, Leo Kramer en Lia Brekel-

mans, die deze avond een fantastische, gezellige avond lieten 
zijn! 
Hieronder voor de volledigheid nog de uitslag van het 2de DIO-

volleybaltoernooi. Volgend jaar beslist weer in het SIZ-theater, 

misschien dan in de week, waarin DIO jarig is en 15 jaar wordt! 
(november 1983) 

Gaat Lasse Lang weer op speurtocht? 
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1.  Verpleegkundige 	Dienst 

2.  Revalidatiecentrum 

3.  OK 	(chirurgie) 

4.  Anesthesie 

5.  Cito-laboratorium 

6.  Reintgen-laboratoranten 

Nucl. 	geneeskunde 

8.  Personeelszaken 

9.  Afdeling 	07 - 4 punt + 23 

10.  Funktie-afdeling - 4 punt + 	8 

11.  Afdeling 	10 - 4 punt - 	2 

12.  Afdeling 	04 - 4 punt - 	33 

13.  Instrumentmakerij - 2 punt - 	12 

Opleidingen - 2 punt - 	12 

15.  Patiëntenvervoer/R5-archief - 2 punt - 	18 

16.  Afdeling 	03 - 2 punt - 22 

17.  Reserveteam - 2 punt - 	31 

18.  Longpoli - 	0 punt - 62 

19.  Afdeling 	01 	(baby-dolls) - 	0 punt - 92 

20.  Bloedafname - 0 punt - 97 

DE TWEE KOEIEN 

LITERATUUR IN EEN JEUGDHERBERG 

JIJ EN JE TWEE KOEIEN 

S o c i a 1 i s m e: 	Je hebt twee koeien, één geef je aan 

je buurman. 

C o m m u n i s m e: 	Je hebt twee koeien, de regering pakt 

ze af en geeft je de melk. 

F a s c i s m e: 	 Je hebt twee koeien, de regering pakt 

ze af en verkoopt de melk. 

N a z i s m e: 	 Je hebt twee koeien, de regering pakt 

ze af en schiet ze dood. 

B u r e a u c r a t i e: Je hebt twee koeien, de regering pakt 
ze af, schiet er één dood, melkt de 

ander en laat de melk in de goot lopen. 

K a p i t a 1 i s m e: 	Je hebt twee koeien, je verkoopt er 

één en koopt een stier. 

Een fijne St. Nicolaas toegewenst 
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wenst iedereen 

PRETTIGE KERSTDAGEN 

en een 

VOORSPOEDIG 1983 

De redaktie van Singel 33 sluit zich hierbij aan. 
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KIELEGATSE LOTERIJ / FC IGNATIUS 

Na het succes van vorig jaar zal de B.C.V. ook voor het komend carnaval een 
loterij organiseren. 
In deze tijd is het houden van zo'n loterij helaas een bittere noodzaak geworden 
om alle onkosten van dit culturele feest te kunnen dekken. Daarom zal in decem-
ber de loterij weer van start gaan maar in tegenstelling tot afgelopen jaar gaan de 
loten slechts een gulden kosten. 
Er zal geprobeerd worden om 25.000 loten aan de man tebrengen. 
Deze loten zijn ook tekoop bij de spelers van FC Ignatius die om de aanschaf van 
nieuwe trainingspakken volgend jaar, gaan proberen 2000 loten te verkopen, 
waar zij dan een bepaalde vergoeding voor zullen krijgen. 
Dus koop bij de spelers van FC Ignatius en u steunt het Kielegatse carnaval en 
FC Ignatius. 
Er zijn vele prijzen zoals: een reis - kleurentelevisie - fiets - video en vele honder-
den andere prijzen te winnen. 
De trekking zal zijn de vrijdag voor half vasten en de uitslag zal dan - zaterdag 
met half vasten in dagblad de Stem te vinden zijn. 

HOE HELP IK HET RESTAURANT???? 

 

 

A 
	

B 
	

C In het personeelsrestaurant 
moet u na het nuttigen van de 
maaltijd uw vuile servies en 
bestek deponeren in de daar-
voor bestemde rekken c.q. 
teiltjes. 
Het blijk maar steeds dat u 
niet goed weet wat een vork 
mes of lepel is. Dit tot grote 
ergernis van het personeel van 
het restaurant. 

Bijgaand een door de redaktie 
van SINGEL 33 aangeboden 
geheugensteuntje. 

A= VORK 
B= MES 
C= LEPEL 

Hopenlijk kan dit ertoe bij-
dragen dat u uw vuile bestek 
in het juiste teiltje deponeert. 

Redaktie. 

 

   

Nieuwjaarsreceptie 1983: 
3 januari 1983, 17.00-18.30 uur 
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TERUGBLIK BINGO 

Eindelijk was het dan weer 15 oktober. De Bingo-avond van DIO kon weer 
beginnen. 
Het was een druk bezochte avond, de lounge zat lekker vol. 
De Bingo werd weer gedraaid door Jan Bervoets en Joop Mutsaerts. 
De spanning zat er goed in; iedereen zat te strepen en diep te zuchten als ze er 
bijna waren. Onder genot van een glaasje en een hapje werd de avond gezellig 
gehouden. Er waren veel - en mooie prijzen. 
De laatste ronde was erg spannend. Er moesten veel mensen nog één nummer 
hebben, eindelijk kwam dan toch de winnares uit de bus: 
Mevrouw E. Smarijk-Joosen werd eigenares van de grill-bakoven. 
Tussendoor had er nog een verlo-
ting plaatsgevonden met fraaie 
prijzen. Al met al was het weer 
een ouderwetse, gezellige avond. 

Tot volgende keer. DIO bedankt. 

Ada Stroop. 

Welke rang had u in dienst? Uh, luitenant! 
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Wegwijzer van de 
Stichting 

Bedrijfsgezondheidszorg 
West-Brabant 

stichting bedrijfsgezondheidszorg 

west brabant 

Drs. in de verzinnerij 
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De Stichting Bedrijfsgezondheidszorg 
West-Brabant 
Nederland is voor de bedrijfsgezondheidszorg ingedeeld in een 
aantal gebieden. In de regio West-Brabant functioneert de Stichting 
Bedrijfsgezondheidszorg West-Brabant, kortweg de BGD genoemd. 
De BGD waakt op haar gespecialiseerde terrein over het wel en wee 
van ongeveer vijfendertigduizend werkende mensen. Die hebben 
regelmatig contact met één van de bedrijfsartsen, 
bedrijfsverpleegkundigen of arbeidshygiënisten. 
In het algemeen is de eerste kennismaking met de BGD bij de 
sollicitatie en wel voor het aanstellingsonderzoek. 
Een werknemer wordt door de BGD na verloop van tijd opgezocht 
voor een periodiek onderzoek of hij stapt zelf met een gerichte 
klacht naar het spreekuur van zijn bedrijfsarts. 
Dat is wat de meeste mensen "zien" van de BGD. Maar het is niet 
het enige waar de BGD zich mee bezig houdt. Wat de BGD doet, 
waarom en voor wie — op die vragen geeft deze brochure het 
antwoord. 

Werk en gezondheid 
Werken en bedrijfsgezondheidszorg moeten in één adem worden 
genoemd. Wanneer iets hapert in het werk, wat aanleiding geeft tot 
spanningen, zal dat zich uiten in vage of heel duidelijke klachten. 
Want het werk neemt in een mensenleven een belangrijke plaats in: 
als het goed is, geeft het voldoening, plezier en mogelijkheden tot 
ontplooiing en waardering. 
Er is een ander, minstens zo belangrijk raakvlak: de 
omstandigheden waaronder iemand zijn werk doet. Wie de hele dag 
op de tocht zit, in lawaai of stank werkt, kan figuurlijk maar nog 
vaker letterlijk er de ziekte in krijgen. 
Bij zo'n duidelijke relatie tussen werk en gezondheid ligt het voor 
de hand, dat er in het medische vak een specialist op dit gebied 
ontstond. De bedrijfsarts. Hij neemt in de medische wereld eigenlijk 
een beetje een bijzondere plaats in, omdat zijn "patiënten" gezonde 
mensen zijn die ziek kunnen worden door hun werk. Hij moet 
daarom niet alleen goed thuis zijn op medisch gebied, maar ook op 
de hoogte zijn van het werkende omstandigheden, als oorzaak en 
aanleiding van kwalen en klachten. 

In slagorde voor de slagboom Brabantlaan 
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De BGD 
In West-Brabant is de bedrijfsarts verbonden aan de BGD West-
Brabant, een onafhankelijke organisatie die werknemers en 
werkgevers adviseert. 
De BGD ziet toe op de gezondheid van de werknemers en de 
werkomstandigheden-bij de aangesloten ondernemingen. Als daar-
aan iets schort, dan geeft zij adviezen om er verbetering in aan te 
brengen. Soms haalt de onderneming de BGD erbij, maar het 
gebeurt ook vaak dat zij zelf alarmsignalen opvangt en het initiatief 
neemt voor contact met het bedrijf: 
De BGD heeft haar onafhankelijkheid stevig verankerd in haar 
statuten. De bedrijfsarts is — om dit misverstand maar meteen uit de 
weg te ruimen — geen verlengstuk of controleur van de directie. 
U moet hem eerder zien als een bemiddelaar tussen de werknemer 
en de werkgever die net als iedere andere dokter gebonden is aan 
een medisch beroepsgeheim. Persoonlijke gegevens komen nooit 
en te nimmer onder de ogen van een bedrijfsleiding. 

Andere deskundigen 
De problemen die op de BGD afkomen, zijn zo veelsoortig dat een 
bedrijfsarts alleen die niet de baas kan. Hij werkt dan ook in een 
team samen met bedrijfsverpleegkundigen en arbeidshygiënisten. 
De bedrijfsarts coordineert het werk van dit team. Daarnaast heeft de 
BGD een socioloog in dienst, die ondersteuning geeft bij speciale 
onderzoeken. 
De taken van deze medewerkers van de BGD zijn: 

de bedrijfsverpleegkundige 
bezoekt de werkplek, 
beoordeelt de 
werkomstandigheden en 
geeft voorlichting over 
gezondheid. Bovendien 
onderhoudt hij de contacten 
tussen de werknemers en de 
BGD. 

de arbeidshygiënist houdt 
zich bezig met de fysische, 
chemische en biologische 
factoren die invloed kunnen 
uitoefenen op de gezondheid 

Parkeer-perikelen 
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van werknemers. Zo kijkt hij 
onder andere naar lawaai, 
stof en klimatologische 
omstandigheden. 

de socioloog onderzoekt de 
relaties tussen gezondheid 
en werkbeleving. 

Dit team — dat een goede 
ondersteuning krijgt van 
assistenten en administratieve 
afdelingen — bespreekt met 
elkaar alle problemen. 

Onderzoeken 
Voor het werk van de BGD zijn 
de onderzoeken van vitale 
betekenis. De cyclus begint met 
het aanstellingsonderzoek. 
De bedrijfsarts gaat na of de 
kandidaat geschikt is voor de 
funktie. 
Hef zou onverstandig zijn in een 
baan te stappen, die iemand 
niet aankan en die nadelig werkt 
voor zijn gezondheid. Blijkt dat 
uit de keuring, dan bespreekt de 
arts het negatieve resultaat eerst 
met de sollicitant en pas na zijn 
toestemming met de 
onderneming. 

Wijst de keuring uit dat de sollicitant medisch niets in de weg staat 
om aan zijn nieuwe taak te beginnen, dan heeft de BGD een eerste 
indruk van iemand's gezondheid. Om die te kunnen bewaken, is het 
noodzakelijk er met een bepaalde regelmaat naar te kijken. Met dat 
doel houdt de BGD op gezette tijden een algemeen periodiek 
onderzoek (het APO). Van een afdeling of een groep werknemers 
wordt niet alleen de gezondheid bekeken, maar ook de 
werkomstandigheden. 
Zo'n onderzoek kan ook gericht gebeuren, bijvoorbeeld bij mensen 
die met chemische stoffen werken of in lawaaiige omstandigheden. 
Dit wordt een gericht periodiek onderzoek genoemd. 

Hoe moet het straks als de slagboom is geautomatiseerd? 
16 



Parkeer en stick(er) 

Bij al deze onderzoeken wordt gekeken naar de gezondheid van een 
individuele werknemer. Hij beantwoordt dan een aantal schriftelijke 
vragen over zijn werk en zijn gezondheid, hij wordt gewogen, zijn 
bloeddruk wordt opgenomen en zijn urine onderzocht. Na de 
vijfenveertig-jarige leeftijd wordt dit onderzoek uitgebreid met een 
hartonderzoek en een controle van het bloed. 
De betrokkene krijgt zo spoedig mogelijk de uitslag van het 
onderzoek. Oók als zich geen bijzonderheden hebben geopenbaard. 
Het kan voorkomen dat een nader onderzoek is gewenst, 
bijvoorbeeld van de longen of het gehoor. En soms geeft de 
bedrijfsarts adviezen over gezondheid of werk. 
Uit de gegevens van al die 
onderzoeken — die goed 
geregistreerd worden — kan de 
BGD zich een beeld vormen van 
de gezondheid en de 
werkomstandigheden van alle 
werknemers, een afdeling of 
een groep werknemers van een 
bepaald bedrijf. 
Daar kan verder in betrokken 
worden het werkplekonderzoek, 
dat zich richt op de 
omstandigheden, waaraan 
iemand tijdens zijn werk bloot 
staat. Dat gebeurt in eerste 
instantie door de 
arbeidshygiënist waarbij ook de 
bedrijfsarts en de 
bedrijfsverpleegkundige 
worden betrokken. 
De optelsom van eerder-
genoemde onderzoeken levert 
een verslag op, dat speciaal 
ingaat op zaken die al dan niet 
dringend verandering 
behoeven. Hoe verbetering te 
bereiken is, kan worden 
vastgesteld in overleg met het 
team van de BGD en het bedrijf 
zelf. 
Voor die zaken die buiten deze 
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onderzoeken vallen houdt de bedrijfsarts 
(of bedrijfsverpleegkundige) een spreekuur. 
Hij behandelt in principe alleen klachten, die verband houden met 
het werk. Hij is dus geen plaatsvervangend huisarts. Wat u met hem 
bespreekt, valt ook onder het beroepsgeheim. 
Het besprokene mag alleen onder de aandacht van de 
bedrijfsleiding worden gebracht als daarvoor uitdrukkelijk 
toestemming wordt gegeven. 

Contacten 
Voor haar werk heeft de BGD nauwe en regelmatige contacten met 
de aangesloten ondernemingen. Door bedrijfsbezoeken houdt men 
contact met werknemers uit het gehele bedrijf. De meer alledaagse 
problemen op het gebied van de bedrijfsgezondheidszorg worden 
besproken met de personeelsfunctionaris. 
Deze contacten zijn erg belangrijk voor de medewerkers van de 
BGD, omdat zij — om hun werk goed te doen — op de hoogte moeten 
blijven van de situatie in een bedrijf, op de afdelingen en de 
werkvloer. 

Stikker liet ze stikken 
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Waar 
De BGD heeft een centraal kantoor in Breda waar de directie en de 
stafafdelingen zitten. 
Er zijn in de regio vier vestigingen, van waaruit de teams van 
bedrijfsarts, bedrijfsverpleegkundige en arbeidshygiënist het werk 
verrichten. 
De adressen zijn: 

Directie en Stafdiensten.  
Nieuwe Boschstraat 51, 4811 CV Breda 
telefoon (076) 222933 

Vestiging Breda 
	

Vestiging Bergen op Zoom 
Sophiastraat 42, 4811 EM Breda 

	
Drebbelstraat 1, 4622 RC Bergen op Zoom 

telefoon (076) 224701 
	

telefoon (01640) 51609 

Vestiging Etten-Leur 
	

Vestiging Roosendaal 
Parallelweg 19, 4878 AH Etten-Leur 

	
Bredaseweg 205, 4705 RH Roosendaal 

telefoon (01608) 20553 
	

telefoon (01605) 39335 

Als U nog vragen heeft, dan kunt u altijd een van bovenstaande nummers bellen, 
of onze eigen B.G.D. toestel 2006/1307. 

SCHEURTJES 

Daar hang je dan 
Tussen de rest 
In de goederenwagen van de N.S. 
De locomotieven hebben scheurtjes 
De volgepakte menigte kijkt stuurs door de deurtjes 
Acht en veertig stuks om de beurt 
Reparatie daaraan 
Veiligheid VoorAan 
Blij mag je wezen 
Met deze openbare vervoers Wezen! 

1. S. 
Etten-Leur. 

Toppunt van beveiliging: een waakhond aan de slagboom 
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HOBBY X THUIS 

Iedereen heeft wel een hobby. Of het hierbij nu gaat om het verzamelen van 
iets, handenarbeid, opknappen van oude spulletjes of andere spullen, dat maakt 

niet uit. 

Wat wij graag willen komt in het kort hier op neer: 
Laat eens zien wat in U zit, en laat dit vooral aan derden 

zien door middel van een te houden tentoonstelling, die wij 

de naam geven: HOBBY EN THUIS!!! 

Deze tentoonstelling van uw liefhebberijen geeft U de mogelijkheid U eens van 
uw andere kant aan uw kollegaas te tonen. 
Dus wat ook uw hobby mag wezen, u bent van harte welkom. 

Vul a.u.b. de onderstaande strook in en stop deze in de D.1.0.bus. 

p.s. 
Indien er voldoende animo is, wordt u zo spoedig mogelijk benaderd i.v.m. 
de datum e.d. 

Groetjes 
Elvira Roeloffs 

"O.K. 

Ja, ik heb interesse om aan deze tentoonstelling deel te nemen. 

Mijn hobby is• 	  

Ik werk op afd : 	  

Mijn hobby is: 	  

Nu een raadsel: Hoe konden die fietsen toch worden gestolen? 
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D.I.O. 

PROGRAMMA 
VOOR DE MAAND DECEMBER 1982 

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

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

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

TAFELTENNIS Ieder MAANDAG in de aula van 
19.30 tot 22.30 uur 

ZWEMMEN 	Iedere vrijdag van 18.00 tot 19.00 uur 

Tot dan 	 
0.C1 WIM  

Nieuwjaarsreceptie 1983: 
3 januari 1983, 17.00-18.30 uur 
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HERKEN UW LAND 

GRONINGEN: 

Mijn lichaam is van klei en zand en veen 

Diepe kanalen trekken door mij heen. 

Een waddenrijk ligt voor mijn kust te blinken. 

Zeevogels zien het rijzen en verzinken. 

FRIESLAND: 

Net als in mijn dorpen en mijn elf steden, 

niet in mijn meren en mijn heerlijkheden 

ben ik het meest mijzelf, maar in mijn taal: 

het instrument waardoor ik ademhaal. 

DRENTE: 

Geen kudde trekt meer op de Schaapskooi aan. 

Waar heide stond zie ik nu halmen staan 
en olie dik als stroop welt uit mijn grond, 

waar gisteren nog turf op hopen stond. 

OVERIJSSEL: 
Schoorstenen schieten uit mij op en dampen 
Tot in mijn bossen hoorbaar is het stampen 

dat door mijn steden trekt. Mannen en vrouwen 

lossen elkander af aan de getouwen. 

IJSSELMEER-POLDERS: 
De meeuw die vroeger over water vloog 

verwondert zich; hier viel de aarde droog. 

Vergane schepen rusten in mijn koren. 
Ik ben nieuw land; ik ben maar pas geboren. 

GELDERLAND: 
Uit al mijn landschappen kijk ik U aan, 
heide en bossen voeden mijn bestaan; 
maar waar rivieren door mijn beemden stromen, 
krijg ik een ziel en dan word ik volkomen. 

UTRECHT: 
Al ben ik klein, ik ben het middelpunt. 

Ik geef het weerbericht, ik sla de munt. 
Bestijg de Dom: blik rond, Ge zult beamen: 

er komen nergens zoveel wegen samen. 

Ik was Drs. en Luitenant en eh 	 eigenlijk niks 

22 



NOORD-HOLLAND: 

Vuurtorens mogen lichten aan mijn stranden, 

hoogovens ijzererts tot ijzer branden, 

geen sterker vuur, geen hoger vlam, 

dan in mijn ziel, dan in mijn Amsterdam. 

ZUID-HOLLAND: 

Hoe ook geschonden, hoe ook platgebrand, 

mijn hart herstelde zich stormerderhand. 

Grotere bekkens graaf ik, dieper gangen 

om alle wereldschepen te ontvangen. 

ZEELAND: 

Eén ding klinkt door in al mijn monologen: 
wij moeten leven met de dood voor ogen. 

Maar dieper dan mijn nood is mijn vertrouwen 

dat wij de zee bevechtend, 't land behouwen. 

NOORD-BRABANT: 

Ik ben zo moederlijk, zo gul, zo rond, 

zo jubelend, alsof er op mijn grond 

geen bitterheid bestond en ongerief, 
In al wat leeft, heb ik het leven lief. 

LIMBURG: 
Uit mijne grond kwam jaren, het pure zwarte goud 

mijn heuvels en mijn dalen zijn eeuwen oud. 

De kruuts-kens langs de wegen, m'n golvend land. 

D'omsloten witte hoeve in 't gele mergelland. 

Uit: De elf provincies en het nieuwe land. 

Verzamelde gedichten van Ed Hoornik. 

Ik droomde dat ik portier was 	 en voelde me een hele piet 
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PUZZEL NR. 12 

Het jaar wordt voor de puzzel-fanaten uitgeluid met een niet te 

versmaden kryptogram. 
Het is weer Dhr. Mijvis geweest die ons van de nodige uurtjes 
puzzelplezier heeft voorzien, waarvoor onze hartelijke dank. 

Puzzelaars veel plezier, en de oplossing vóór 10 december op-

sturen naar Postbus, Singel 33, SIZ. 
Onder de juiste inzendingen wordt een KNALLER van een prijs 

verloot !: 

HORIZONTAAL: 
2. De steel van de kraan is vijftig te veel voor 'n vuurtje 

7. Kom anders verkleurd uit de krater 

8. Met ere gaan vijf het varken wassen 
10. De pasvorm van de Heilige 

12. De geneesheer is helemaal in de war van het metselwerk 

15. Slechts het overschot van de pen was aanwezig 

18. De aartsbisschop schenkt tin aan het volk 
19. Ge moet de ier het spel laten leiden 

20. Na het eten van de ui had Jet behoefte aan een verzetje 

22. Ik moet hier voor de duivel de veerkracht draaien 

23. Bij laag water moet ali voor de rechtbank verschijnen 

24. Uit twee medeklinkers het schouderdoekje vervaardigen 
25. Een deen vormt het slot 
26. Het vat terugzetten, dat is een idee 

27. In de ren moet u de paarden aanvullen 

30. Geheel de uwe en in de zomer erin wonen 

33. Zonder de heilige naar de palm staren 
35. Bijna hebt u in razernij links door elkaar gegooid 

36. O.K. in dit kledingstuk zit een gat 

37. Door het verdriet werd hij nobel 

38. Een deel van onze strijdmacht moet voor de kippenloop in-

leggen. 

VERTIKAAL: 
1. Aan de thee een kleurtje geven 

2. Anders ligt de dienstbare man in het mestvocht 

3. Achteraf bezien is hij hemelwater 

4. Een vreemde munt in Scandinavië wenden 

5. Het overschot aan de hemel zien 

6. Dit verbond heeft een lage omzet 

10. In de stem van tin vertolkt hier het gevoel 

Zwarte Piet heeft een heel grote zak en wie stopt hij daarin 	2 
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VERTIKAAL (vervolg) 

11. En niet de nek inschrijven 

13. Groet u er al bij het zegelen 

14. Met de vorst heeft Eres veine 

15. Per deur tracht hij vissen te vangen 

16. Eens is eer te behalen 

17. De toeschouwers zagen het nut van bier in 

21. Tot het emeritaat vereerd 

28. Daar zit veerkracht in de uitbouw 

29. Ambtshalve zingt hij net 

31. De poes zingt een heldendicht 

32. Tam werd R. naar binnen gebracht 

33. De spillen werden in het midden ingekort 

34. Het zoogdier vertoont anders een versleten plek. 

9/  1  r. ,, 1  4 : b  ra 

'1)  ii  ei, 5,11A (///,'t  '3  t4  

I, // ),y,,. wi . ., 
4 

, ,ijij ok ,.„ % ia" /7- ////,„, 

'Q 3' 9 '' (//14 ro/ Z Nn " 

Juist, onze Drs. 
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OPLOSSING PUZZEL NR. 11 

Blijkbaar waren de 4 opgaven van puzzel nr. 11 niet al te moei-

lijk. Wij ontvingen vele juiste oplossingen. 

Het lot moest weer bepalen wie de prijs gaat ontvangen. 

Deze maand is de gelukkige: Monique Verhoeven; haar adres of de 
afdeling waar zij werkt is echter bij de redaktie niet bekend. 

Vandaar dat wij Monique oproepen om kontakt op te nemen met de 
redaktie (zie eerste pagina), waarna wij de prijs kunnen uit-
keren. 

Onderstaand de oplossing zoals Monique Verhoeven deze instuurde 
naar de Singel-redaktie. 

Monique proficiat, en graag een berichtje. 

ple):)51.ng p k.k.4, z.Q.t. nr. t 

croidec -4 

op3csec L 

Op9c30e 3 	1 +3+ 2, - 	x 5)+ (b )4) 4(0)49) =100 

Op ga Oe 4 	alf rcd 
nctQr pcva4Cscst- 

dUper4- 	c1.ottkr- 
a2.oy-u.v: hismiorou_wer 

Monte.),u,c L.)c,r hoc.k_n 

Toch mooi meegenomen voor de VVD, al die luchtkastelen. 
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VAN DE KO(0)K 

BRETONSE VARKENSFILET 

4 dikke plakken koude schouderfilet (van 

de vorige dag) - 3 dl witte wijn - 3 dl 
bouillon - tijm - laurierblad - stukje 

citroenschil - takje peterselie - takje 
selderij - gekneusde peperkorrels - 30 g 

boter - 30 g bloem - 2 goudreinetten -

boter - witte bonen. 

Een gerecht om overgebleven gebraden var-

kensfilet een goede bestemming te geven. 

Zet de wijn en de bouillon met alle 
kruiderij op een zeer zacht vuurtje en 

laat dit langzaam inkoken tot ongeveer de 
helft van de oorspronkelijke hoeveelheid. 

Zeef het vocht. 

Smelt de boter, fruit hierin de bloem zachtgeel en roer er het 

ingekookte vocht door tot een gladde saus. Leg de plakken vlees 
erin. Laat dit op een sudderplaatje nog even heel zacht prutte-
len. Schil en boor de appelen, snijd ze in dikke plakken en bak 

die snel aan weerskanten bruin. 

De witte bonen zijn in die tussentijd gaar gekookt. Schep ze in 
een schaal, leg het vlees met de saus erop en daarop de appel-

plakken. 

GETRUFFEERDE PATE IN GELEI 

500 g varkensgehakt - 150 g kalfsgehakt - 750 g kalfslever -
2 eetlepels Cognac - 2 eetlepels Madeira - 1 theelepel zout -

10 gemalen peperkorrels - 1 theelepel paprikapoeder - 1 theelepel 
gemalen majoraan - 1 theelepel gemalen tijm - 1 sjalot - 2 teen-
tjes knoflook - ca. 10 zeer fijngehakte amandelen - 1 klein blik-

je dunne truffelafsnijdsels - 200 g speklapjes - 11 dl bouillon -

1 dl Madeira - 12 g gelatine 

Maal de lever en vermeng dit grondig met het gehakt, cognac, 

Madeira en kruiderij, de sjalot zeer fijn gerapt, de knoflook 
fijngewreven en voeg de amandelen en truffelafsnijdsels eraan 

toe. Bekleed een pasteipotje met speklapjes, schep de vleesmas-
sa erin, leeg er plakjes spek op en dek het potje af. Laat de 
paté in een bak kokend water in een goed voorverwarmde, matig 
hete oven 11 uur bakken. Giet het vloeibare vet eraf. 

Ik neem nog maar een sigaartje 	 
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Verwarm bouillon en Madeira, los er de geweekte gelatine in op 

en giet dit langs de wanden van het pasteipotje om de paté heen. 
Laat dit geheel koud en stijf worden. 

VARKENSFILET IN JAGERSSTIJL 

1 kg varkensfilet van de lende - peper - zout - 2 laurierblaad-

jes - halve ui - 2 teentjes knoflook - enkele peperkorrels -

enkele jeneverbessen - 3 dl witte wijn - 1 eetlepel olie - 150 

g boter - 50 g bloem - 500 g cranberries - 300 g suiker. 

Wrijf het vlees in met peper en zout, leg het in een kom met de 
gekneusde laurier, de halve ui, knoflook, peperkorrels en jene-

verbessen, giet de wijn en de olie erop en laat het zo 24 uur 

marineren, waarbij het af en toe gekeerd en bedropen wordt. 

Neem het vlees uit de marinade, droog het goed af en bestuif 

het met bloem. 
Verhit het grootste deel van de boter, leg het vlees erin en bak 

het snel aan alle kanten bruin. Draai het vuur wat lager, voeg 

de rest van de boter toe en laat het vlees zachtjes gaar braden 

in ruim een uur. Neem het uit de pan en houd het warm. 

Zeef de marinade. Roer door de achtergebleven boter de bloem en 

laat die lichtbruin fruiten. Voeg er de marinade aan toe met 

een zelfde hoeveelheid water of bouillon, roer dit tot gladde 

saus en laat die ongeveer 20 minuten heel zachtjes sudderen. 
Snijd het vlees in dikke plakken, giet er wat van de saus over. 

De cranberries hebt u van te voren zachtjes gaar gekookt met de 

suiker en zeer weinig water, waardoor ze bij het afkoelen gelei-
achtig worden. Schep de cranberries over het vlees en geef de 
rest van de saus er apart bij. Hierbij aardappelpuree en spruit-

jes. 

FRANSE BOERENPATE 

500 g varkensgehakt - 500 g kalfsgehakt - 250 g gemalen varkens-

lever - 2 eetlepels cognac --1- dl witte wijn - 1 á 2 teentjes 

knoflook - mespunt gemalen tijm - mespunt gemalen foelie - mes-
punt kruidnagelpoeder - 1 theelepel zout - ca. 10 gemalen peper-

korrels - ca. 10 jeneverbessen - 200 g lapjes vet spek - 2 

laurierbladen. 

Vermeng gehakt en gemalen lever met cognac, wijn, fijngewreven 

knoflook, kruiderij en in fijne stukjes gehakte jeneverbessen. 

Bekleed een pasteipot of cakeblik met lapjes spek. 

Wat zal onze nieuwe regering weer aan bezuinigingen gaan opleveren? 

30 



Dek de pasteipot af, of vouw over een cakeblik wat aluminium-

folie. Zet pot of blik in een bak kokend water midden in een 

goed voorverwarmde, matig hete oven en laat de paté daarin on-

geveer 11 uur bakken. 
Neem het deksel eraf en laat de patè, liefst onder een plankje 

met een gewicht erop afkoelen. Laat de paté minstens een dag in 

de koelkast staan voor het gebruik. 
Als men een boerenpaté wil maken met stukjes vlees erin, dan kan 

het kalfsgehakt worden vervangen door klein gesneden varkens-

fricandeau. 

PERZISCHE GEVULDE LAMSSCHOUDER 

1 kg lamsschouder - ca. 4 gedroogde pruimen en 10 gedroogde 

abrikozen - 1 eetlepel krenten - 1 eetlepel rozijnen - 1 dl 

witte wijn - 2 eetlepels fijngehakte note, bijvoorbeeld walnoten, 

hazelnoten of amandelen - mespunt kruidnagelpoeder - 2 theele-

pels geraspte citroenschil - 2 theelepels geraspte sinaasappel-

of mandarijneschil - plukje saffraandraadjes - boter - zout -

peper - olie - sap van 1 citroen - 2 dl tomatensap. 

Laat pruimen, abrikozen, krenten en rozijnen een nacht weken in 

de witte wijn. Ontpit de pruimen en sijd pruimen en abrikozen 
in stukjes. Fruit dit vruchtenmengsel met de noten en de gerasp-

te schillen in wat boter. Maak de saffraandraadjes aan met een 

klein beetje lauw water en roer dit door het vruchtenmengsel 

tesamen met het kruidnagelpoeder. Spreid deze massa uit over de 
lamsschouder, die eerst gepeperd en gezouten is. Rol het vlees 

op en bind de rol dicht met een touwtje. Wrijf het vlees in met 

olie en leg het in een braadslede. Giet citroensap en tomatensap 

erom heen. Eigenlijk moet dit laatste granaatappelsap zijn; 

soms ziet men in Nederland granaatappelen, profiteer daarvan, 

pers ze uit en gebruik dit sap. 

Laat het vlees in een middelmatig hete oven gaarbraden, waarbij 
het zeer vaak wordt bedropen. Het is de bedoeling dat het vet 

dat uit het vlees komt wordt gebruikt voor het bedruipen. 

Reken ongeveer 11 uur braadtijd. Maak de jus af met wat water. 
Bij dit vlees eet men rijst en een gemengde sla. 

VVV is Veni, Vidi, Vici (foetsie) 
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postbus 9696 
3506 GR Utrecht 

Telefoon 030 - 729911 

VOORTGANG CAO-ONDERHANDELINGEN 

28 oktober 1982 

Bij de aanvang van de thans lopende CAO-onderhandelingen is met alle werkne-
mersorganisaties de afspraak gemaakt, dat geen informatie over de voortgang van 
dit overleg, anders dan naar bestuurlijke kaders, zal worden gegeven alvorens het 
overleg is afgerond. 
Het is ons bekend dat één van de organisaties, te weten de LAD, desalniettemin 
deze week haar opvattingen in de publiciteit heeft gebracht. 
De NZR en de overige werknemersorganisaties zijn van mening dat de gemaakte 
afspraken zoveel mogelijk gerespecteerd dienen te worden. Dit betekent dat over 
de onderhandelingen, welke thans zeer intensief plaatsvinden, waarschijnlijk op 
zijn vroegst in de loop van november nadere informatie kan worden verstrekt. 

"SINGELTJES" 

TE KOOP 
Tele-objektief SMC-Pentax, 135 mm f/2.5. Zo goed als nieuw. 
Prijs n.o.t.k. 	Arnold van Egmond, personeelszaken, toest. 2412 

AFSCHEID MEVR. S. JACOBS-VAN PRAAGH (mentrix) 

Na een aantal jaren als mentrix in ons ziekenhuis werkzaam te 
zijn geweest heeft mevrouw S. Jacobs-van Praagh met ingang van 
01 oktober 1982 gebruik gemaakt van de overbruggingsregeling. 

In kleine maar gezellige kring hebben wij op 01 oktober dit 
gevierd en afscheid van haar genomen als mentrix in ons zieken-
huis. De vele attenties, waaronder veel bloemen, toonden aan 
dat men dit afscheid niet ongemerkt wilde laten passeren. 

Personeelszaken. 

Nieuwjaarsreceptie 1983: 
3 januari 1983, 17.00-18.30 uur 
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portier 	 portiersdienst 
verpleegk. 	 afd. 11 

II .radiod lag Ja b 
I I.radiodiag.lab 
II.radiodiag.lab 
II.radiodiag.lab 
I I .radi od iag Ja b 
I I .radi od lag Ja b 
II.rad iod lagia b 
pool-voedingsaas. 
verpleegkundige 

rbntgen 
rbntgen 
rbntgen 
rbntgen 
rbntgen 
rbntgen 
rbntgen 
voedingsdienst 
01 

Personal ia 

GEBOORTEN: 

Andres: 	zoon van dhr. en mevr. Boomaars; medew. schoonmaak 
d.d. 13-10-1982 

Dayenne: 	dochter van mevr. en dhr.Snoek; 1 e verpl. OK 
d.d. 06-11-82. 

HUWELIJKEN: 

17-12-82 
	

Lia Vermunt; onderz.ass.nucl.geneesk. 
Jack van Overveld 

17-12-82 
	

Ankievan Nederkassel; adm.medew.poli 
Guus Goossens. 

Voor de ontvangen BLOEMETJES bedanken: 

Adrie en Toos van Bijsterveldt; medew. restaurant 
Peter en Yolanda Leijten-v.d.Berg leerling-verpleegk. 
Jac en Ineke Taks; verpl. kunstniercentrum 
Ad en Marian Daamen-Frijters; ass. pat.reg. 
Mevr. I.Geusendam; adm.medew. apotheek 

IN DIENST per 16 oktober 1982 

Dhr. T.A.Schipperen 
Mej. M.A.C.de Wolf 

IN DIENST per 1 november 1982 

Mej. J.P.C.M. Aarts 
Mej. E.M. Bosman 
Mej. C.W.R. Cornelissens 
Mej. C.A.M. Heeren 
Mej. C.P.G.M. Huyben 
Mej. D.D.M. Sips 
Dhr. W.A.J. Toma 
Mej. D.G.M. Faes 
Mevr. L. de Boer-Willemse 

Inleveren voor 	 oh, wist ik het maar 
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Dhr. A.A.M. van Zundert 	 verpleegkundige 	13 
Mevr. D. Walraven-Smits 	 afd.sekretaresse 	11 
Mej. M.A. Birx 	 medew.linnenkamer 

UIT DIENST per 1 november 1982 

Mevr. W.Redelijk-Credoe 	 afd. sekr. 	 03 
Mej. C.van Heugten 	 II.radiodiag.lab 	röntgen 
Mevr. M.Rosier-Mars 	 verpleegk. 	 07 
Mej. W.van Meel 	 II.radiodiag.lab 	röntgen 
Mej. W.Jonkers-Tielemans 	wnd. hoofd 	 22 
Mej. M.Ter Ellen 	 mentrix 	 mentriciaat 

12 1/2 JUBILEUM DHR. A. STUURMAN (apotheker) 

Op 01 oktober vierde de heer A.Stuurman, werkzaam als apotheker 
in ons ziekenhuis zijn 12Z jarig dienstjubileum. De heer Lam-
brechts memoreerde, namens de afdeling, dat in die periode de 
apotheek, zoals die bestaat thans voor een zeer groot deel te 
danken is aan de heer Stuurman. 
Namens de medewerkenden werd de heer Stuurman een foto-album 
met foto's van de apotheek aangeboden. Hij was hiermee zeer con-
tent temeer, daar hij de samenstelling van een dergelijk album 
zelf al eens ter hand had willen nemen, maar dat hij hiervoor 
door de drukke werkzaamheden eigenlijk nooit tijd had gevonden. 
Met het aanbieden van enkele andere cadeaus en de felicitatie 
van de zijde van de direktie was dit uurtje van koffiedrinken 
met het daarbij behorende gebakje eigenlijk veel te snel om. 

Personeelszaken. 

12 1/2 jarig DIENSTJUBILEUM DHR. A.C.M. CLOIN (administratieve dienst) 

Op maandag 1 november j.l. werd het feit gevierd dat dhr. A.C.M. Cloin 12 1/2 jr. 
geleden in dienst trad van ons ziekenhuis. 

Samen met de collega's en de leiding van de administratieve dienst werd dit feit 
gevierd onder het genot van een kopje koffie met gebak. 

Personeelszaken. 

En komt er nu meer werkgelegenheid uit de bezuinigingen? 
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eurs bang 
voor frank  

Staaij 	 
begint morgenij 

S.I.Z. medewerkers in het nieuws!!! 

VAN DE VEN 
NIET TE 
STUITEN 

Fiets van 
Rasenberg 
gestolen 

 

Van den Bos 
betreurt 
publikatie 

John in blakende vorm 

te Vries echte amateur  
Vedies Van Dongen 

nicirspnen Verstandig besluit.  I 

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

De klokkenberg een expansievat 
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DIREKTIEMEDEDELING 

25-10-'82 L.S., 

Een dezer dagen wordt een begin gemaakt met het aanleggen van 

installaties voor het beveiligen c.q. bewaken van de ingang van 

de personeelsflat en de toegang "Brabantlaan". 

De nieuwe beveiligings-/bewakingsmethode zal begin december 1982 
operationeel worden. 
De betrokkenen zullen tijdig geinformeerd worden over het hoe en 
wanneer van de nieuwe methode van beveiligen en bewaken van bo-

venvermelde ingangen. 

De directie. 

FAMILIELEVEN 

Het leven in Portugal, het nog niet zo'n toeristische vacantie-

land is wel de moeite van het bekijken waard. 

Het gaat daar zo eenvoudig, de portugezen verdienen niet veel, 
dus is het hard werken en weinig verdienen. 
Als je op de stranden ziet, voltrekt zich het dagje uit voor 

hen ook echt op z'n portugees. Terwijl pa en ma met kleren op 
het strand zitten en de kinderen zich joeland vermaken met zand 

en water, was het lunchtijd - geen nood - op het strand staan 

genoeg restaurantjes en daar gingen ze dan heen pa, ma en de 

kinderen. Er werd drinken besteld en daar kwam het uit de rieten 

tassen, de pannen met eten + broodjes en de tupperware met de 

salade - lekker smikkelend om die pot aten ze daar in het res-
taurant hun eigen eten op! 
Terwijl aan de tafel in de hoek de buurman een bord lekker ge-

grilde sardientjes met brood opat, die hij elders had gekocht 
want deze verkocht geen gegrilde sardientjes. 

Het was heel eenvoudig eigen of andermans eten in een vreemd 
restaurant op te eten en wel drinken in deze te bestellen. 
Na afloop gingen de lege pannen + de tupperware bakjes weer de 

rieten mand in! Dat kan daar zo maar. 
Moet je dat eens hier in Nederland proberen!!! 

I.S. 
Etten-Leur. 

Denk aan de OR verkiezingen!!!! 
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GESLAAGDEN 

28 oktober 1982 - Kinderaantekening 

Els van Seeters 
Marina Galle 
Margriet Daamen-Vriends 
Marij Bartels-Peeters 
Shirly Cuffy 
Ineke de Vet 

afd. 08 
afd. 03 
afd. 03 
afd. 18 
afd. 12/15 
afd. 12/15 

14 oktober 1982 - IC/CC aantekening 

Nico Heuts 	 afd. 16/17 

GEDICHT 

Vetrouwelijk sprak de grijze gans de witte aan, 

Laat ons in 't groene veld saam wandelen gaan. 

't Gras is daar mals en smullen doen we er stellig, 

En met z'n bei snatert het zo gezellig! 

Neen, zei de witte gans, dat moet ik refuseren, 

'k Ga overdag alleen met mijn soort promeneren, 

Gemeenzaamheid met jou brengt me naar schand, 

'k Ben wel een gans, maar dan een gans van stand. 

M.v.D. 

Nieuwjaarsreceptie 1983: 
3 januari 1983, 17.00-18.30 uur 
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KUNST TENTOONSTELLING 

Met de Kerstdagen zal er weer een kunsttentoonstelling geopend worden in 
de LOUNGE. 
Indien zich onder u nog aankomende kunstenaars bevinden die het een en ander 
willen exposeren, dan kunnen zij kontakt opnemen met de sekretaresse van de 
OPERATIEKAMERS; Miranda Kooijman, toestel nr. 2458, 

Het mogen schilderijen en tekeningen zijn. Wees niet bang om een flater te slaan, 
maar DOE GEWOON EENS MEE!!!! 

Arnold, Velders, een van de kunstvrienden. 

Je gaat naar school en je krijgt W.W. had ik maar geen vak geleerd. 
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INFORMATIE 
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STICHTING IGNATIUS ZIEKENHUIS 

BREDA 	 november 1982 

281/0R/BS/PE/eo 

Aan: alle medewerkers/sters van de Stichting Ignatius Ziekenhuis 

Geachte Dames en Heren, 

Hierbij deel ik U mede dat er op WOENSDAG 2 FEBRUARI 1982 ALGE-

MENE OR-VERKIEZINGEN zullen worden gehouden in de Stichting 

Ignatius Ziekenhuis voor 15 te bezetten zetels. 

VERKIESBAAR zijn alle medewerkers/sters die op 1 september 1982  

in dienst zijn van de Stichting Ignatius Ziekenhuis. 

KIESGERECHTIGD zijn alle medewerkers/sters die op 1 december  

1982 in dienst zijn van de Stichting Ignatius Ziekenhuis. 

HOE KAN MEN ZICH KANDIDAAT STELLEN? 

Bent U lid van een vak/beroepsorganisatie, dan moet U daarmee 

contact opnemen. Deze organisatie heeft van 1 december 1982 tot  

en met 22 december 1982 de mogelijkheid kandidaten voor te dra-

gen aan de Commissie OR Reglement en Verkiezingen. 

Door de Commissie OR Reglement en Verkiezingen wordt aan de 
diverse vak- en beroepsorganisaties medegedeeld dat er algemene 

OR-verkiezingen zullen gaan plaatsvinden. 

Bent U GEEN lid van een vak/beroepsorganisatie, dan kunt U zich 

persoonlijk kandidaat stellen. 
Hiervoor dient U voor 12 januari 1983 een door de OR gewaarmerkte 

kandidatenlijst in te leveren bij de Commissie OR Reglement en 

Verkiezingen. Deze lijst dient te zijn voorzien van dertig hand-

tekeningen van medewerkers/sters. Iemand, die lid is van een 

vak/beroepsorganisatie, mag deze lijst niet tekenen. 
De kandidatenlijsten zijn vanaf 22 december 1982 te verkrijgen 

bij de Commissie OR Reglement en Verkiezingen. U komt dan op een 
persoonlijke lijst te staan. Ook heeft U de mogelijkheid U samen 

met andere medewerkers/sters op één lijst kandidaat te stellen. 

Bijvoorbeeld: 

- een aparte lijst voor de groep leerling-verpleegkundigen, 

- een aparte lijst voor de groep eigenbelang, etc. 

De O.R. wenst u prettige Kerstdagen 
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Deze groep/groepen dient/dienen ook een door de OR gewaarmerkte 

kandidatenlijst in te vullen en voorzien van dertig handtekenin-

gen in te leveren voor 12 januari 1983 bij de Commissie OR 

Reglement en Verkiezingen. Een groep dient onderling de volgorde 

van de kandidaten op de lijst af te spreken. 

Vanaf 1 december 1982 ligt voor U een personeelslijst bij het 

OR-secretariaat (derde etage leerlingenflat) ter inzage. 

Ingeval van ziekte of een andere dringende reden van verhinde-
ring van een kiesgerechtigde werknemer/ster op de verkiezings-

datum, kan deze werknemer/ster zijn/haar stem bij volmacht laten 
uitbrengen. Dit dient te geschieden middels een door de Commis-
sie OR Reglement en Verkiezingen uitgegeven gewaarmerkt vol-

machtstembiljet. 
Deze volmachtstembiljetten zijn vanaf woensdag 26 januari 1983  

af te halen bij een lid van de Commissie OR Reglement en Ver-

kiezingen. 

Wij willen U er echter op wijzen dat elke kiesgerechtigde werk-

nemer/ster slechts één stem bij volmacht mag uitbrengen of laten 

uitbrengen. 

Heeft U nog vragen of wilt U in het bezit komen van de in deze 

brief genoemde formulieren, dan kunt U zich wenden tot de vol-

gende leden van de Commissie OR Reglement en Verkiezingen: 

Jan Daemen 	afdeling 16/17 	 toestelnummer 2266 

Piet Eelants 	goederenontvangst 	toestelnummer 2066 

Bart Sprengers 	kunstniercentrum 	toestelnummer 2100 

Met vriendelijke groeten, 

namens de Commissie 
OR Reglement en Verkiezingen, 

Piet Eelants. 

O.R. koffieuurtje van 12.30 tot 13.30 uur in de lounge 
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ONTSLAG AFSTUDERENDE LEERLINGVERPLEEGKUNDIGEN 

In de overlegvergadering van 28-10-82 werd de OR voor de eerste 

maal formeel gekonfronteerd met het verzoek, te adviseren om-
trent het voorgenomen besluit van de direktie, kollektief ont-

slag voor 34 l.l.verpleegkundigen per 01-03-1983 aan te vragen. 

Een triest feit, reeds voorafgegaan door het ontslag van 18 

jonggediplomeerden per 01-09-1982, voor wie er geen plaatsings-

mogelijkheden binnen de organisatie waren. 

De oorzaak ligt vooral in het sinds ongeveer september 1980 

sterk teruglopen van het verloop, vooral onder de gediplomeerd 

verpleegkundigen (van 20% naar 6%). De economische krisis is 

hier voor een belangrijk deel debet aan: men is geneigd te blij-

ven zitten waar men zit! 
Voorheen konden de afstuderend leerlingen de plaatsen innemen 

welke door natuurlijk verloop openvielen, maar die plaatsen zijn 
nu niet meer of veel minder beschikbaar. 

Ondertussen bleef de instroom aan 1.1.verpl.k. nagenoeg gelijk. 

Er zijn ziekenhuizen die een (tijdelijke) oplossing zien in het 

meer of minder drastisch beperken van deze instroom. 

De direktie van ons ziekenhuis kiest hier niet voor. Enerzijds 

vindt zij ondanks een dreigend ontslag na 33 jaar, toch zinvol 
een aantal jongeren de mogelijkheden te kunnen bieden een oplei-
ding te volgen, anderzijds zijn en blijven leerlingen natuurlijk 

goedkope arbeidsplaatsen en zou zonder hen menige ziekenhuis-

organisatie financiëel nog meer in de problemen komen. 

Tot nu hanteert men nog steeds een norm van 60% llverpl.k. en 
40% gediplomeerden (al is deze norm in werkelijkheid wel aan het 

verschuiven naar 50%-50%) en ook de uitgaven aan salarissen zijn 

op die basis vastgesteld. Meer gediplomeerden betekent: meer 

salariskosten, en juist op deze post wil men bezuinigen. 

Men heeft de leerlingen dus hard nodig. Een positief aspekt bij 

dit alles is, dat de diskussie over inservice- dan wel dagop-

leiding in een stroomversnelling is geraakt. 

STEL U KANDIDAAT VOOR 

	ao• 
DE OR VERKIEZINGEN VAN 2 FEBRUARI A.S. 
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Uiteraard probeert ook ons ziekenhuis toch zoveel mogelijk leer-

lingen een plaats binnen de organisatie te geven; vakatures wor-

den opengehouden en ook binnen andere diensten kan men sollici-

teren. 
Iedere afgestudeerde leerling krijgt daartoe de vakatures thuis-

gestuurd. Toch blijken slechts weinigen daadwerkelijk te solli-

citeren. 
Om hier meer zicht op te krijgen heeft de OR verzocht om een 

3-maandelijks overzicht van het aantal vakatures binnen welke 
diensten, het aantal leerlingen dat solliciteert en het aantal 

benoemingen en/of afwijzingen. 

De direktie heeft een dergelijk overzicht toegezegd. 

Wij hopen ook op reakties van direkt betrokkenen zelf. 

Al eerder heeft de OR de vakorganisaties Beterschap en ABVA-KABO 

ingelicht en is er overleg gestart tussen de direktie en deze 

organisaties. 
Mede op initiatief van enkele georganiseerde OR-leden hebben 

beide vakorganisaties zich bereid verklaard, de leerlingen (on-
danks hun lage organisatiegraad) in de ontslagprocedure daad-

werkelijk te ondersteunen. 
Vooral na de zomer is er binnen de OR een diskussie op gang ge-

komen over al deze problemen. Wij zijn verontrust over de hui-

dige ontwikkelingen, wij zijn begaan met de machteloosheid en 

de verbittering die heerst en we trachten alternatieven te ont-

wikkelen. Het stimuleren van vrijwillige deeltijdarbeid past 

hierin, zij het dat dit voorlopig, gezien de overschrijding van 

de personele begroting geen leerling aan een baan helpen. 

Momenteel ligt er bij de OR een ander konkreet plan, waarover 
allereerst met deskundigen overleg gepleegd zal moeten worden 

om het plan te toetsen op reëele uitvoerbaarheid. 

Ondertussen zal de OR zich nu, zij het node, neer moeten leggen 

bij de realiteit. 

STEL U KANDIDAAT VOOR 

DE OR VERKIEZINGEN VAN 2 FEBRUARI A.S. 
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TIP: Knip deze pagina uit en hang hem bij u 
op de afdeling (B.v.d.) 
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PROGRAMMA O.R. DECEMBER 

	

2 december 
	

O. R. vergadering 

	

+ 7 december 
	

Agendacommissie vergadering 

	

9 december 
	

Commissie vergaderingen o.a. Comm.P.A. 
met H.P.Z. Dhr.R.v.Grondelle 

15-16-17 december 	O.R. op cursus bij het A.C.de Bruijn 

	

23 december 	 Overlegvergadering 	
Instituut 

 

	

30 december 	 Commissie vergaderingen met o.a. 

O.R. koffieuurtje van 12.30u tot 13.30u 

in de Lounge. 

STEL U KANDIDAAT VOOR 

DE OR VERKIEZINGEN VAN 2 FEBRUARI A.S. 

FUNCTIEWAARDERING IN DE GEZONDHEIDSZORG 

Het project Functiewaardering Gezondheidszorg (FWG) ging van 

start in 1976, na het afsluiten van de eerste collectieve ar-

beidsovereenkomst voor het Ziekenhuiswezen. 

Toen moest worden geconstateerd dat het opnemen van een salaris-
paragraaf in die CAO door middel van "eenvoudige" onderhandelin-

gen niet mogelijk was, gezien de veelheid van functies, 

functiebenamingen en (veelal onberedeneerbare) salarisverschil- 

len 

Doel van het project is om te komen tot evenwichtige salaris-

verhoudingen binnen en tussen de instellingen die onder de 

werkingssfeer van de CAO vallen, gebaseerd op een systeem van 

functiewaardering. De keuze van CAO-partijen vielen op het 
systeem van het Organisatie-Adviesbureau Bakkenist, Spits en Co. 
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Dit systeem werd aangepast voor gebruik binnen de gezondheids-
zorg gedurende een zogenaamd modifikatietraject en daarmee ont-

stond de FWG-methodiek. Deze methodiek is in oktober 1980 ge-

accepteerd door alle CAO-partijen. Over de project-aanpak kon 

toen evenwel geen overeenstemming worden bereikt, waarop werd 

besloten dat de NZR onder eigen verantwoordelijkheid die aanpak 

zou uitwerken en in de vorm van concrete CAO-voorstellen zou 
indienen voor de CAO-vernieuwing in 1982. 

Die voorstellen zijn er nu: over de toepassing van de FWG-metho-

diek, over de salarisstructuur en over de indelingsprocedure zo-

als die voor alle werknemers in de particuliere intramurale ge-
zondheidszorg zullen gelden, alsmede over de functieboeken en 

salarisindeling voor de civiele, technische en agrarische func-

ties in het bijzonder. Deze functies zijn in de voorgestelde 

gefaseerde invoering tot 1987 het eerst aan bod. Tot 1987 ligt 
het in de bedoeling dat jaarlijks functieboeken worden uitge-

bracht voor de indeling van groepen functies in de salaris-

structuur. In 1983 komen de verplegende en verzorgende functies 

aan de orde, daarna (niet noodzakelijkerwijs in die volgorde) de 

academische, paramedische en administratieve functies. 

Men staat nu voor concrete beslissingen op concrete voorstellen, 
die onderdeel uitmaken van het totaal aan voorstellen dat moet 

leiden tot de nieuwe CAO-Ziekenhuiswezen. 
Een CAO derhalve, die mede moet gaan omvatten een integrale 

salarisstructuur, regels voor de invoering hiervan in de instel-

lingen en de concrete uitwerking hiervan voor de civiele, tech-

nische en agrarische functies. Door middel van een "aparte" 
"FWG-overeenkomst" dient daarbij te worden geregeld hoe in de 

komende jaren de concrete uitwerking voor de andere functie-

groepen in de CAO-Ziekenhuiswezen wordt opgenomen. 

In de komende Singels zult u door ons worden geinformeerd over 

o.a. 	- de voorbereidingsfase 
- de indelingsfase 

- regeling op het gebied van bezwaren en klachten. 

STEL U KANDIDAAT VOOR 

DE OR VERKIEZINGEN VAN 2 FEBRUARI A.S. 
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O.R. OP CURSUS VAN 15 t/m 17 DEC. A.S. 
BIJ HET A.C. DE BRUIJN INSTITUUT IN OISTERWIJK 
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