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Kerstmis 1911 

Voor de zoveelste maal viert men het feest van de 

geboorte van Christus. Twee vrije dagen, die men 

naar eigen goeddunken kan besteden. 

Het kerstfeest vieren. Gèèn feest is ons bekend, 

waarop men zich zo verschillend gedraagt, gèèn 

feest, dat men zo uiteenlopend beleeft. 

Kerstmis 1971. Voor veel, heel veel mensen in de 

christelijke delen van de wereld (waar de wel

vaart het grootst is weet u weil. betekent kerstmis 

het jachtig zoeken naar een nóg mooiere of gro

tere boom dan vorig jaar, een uitbreiding van de 

kerstversierselen met op echte kaarsjes lijkende 

lampjes of een verlichte kerstster voor het raam. 

(Doet men de rest van het jaar wel altijd zo an

ders? .... ). 

Kerstmis 1971. Overuren in de slachthuizen en 

eenzame mensen lopend door donkere straten. Kerk

klokken luiden en hun geluid dringt door tot in voi

le kerstherbergen. 

Kerstmis 1971. Mensen zitten te klaverjassen of te 

bidden: vreugde om een gewonnen potje kaart of 

om een pasgeboren kind. 

Kaarsen worden aangestoken: als een diep symbo

lisch gebaar, of voor de gezelligheid, bij de open' 

haard met een glas echte Franse cognac. 

Kerstmis 1971. Jezus Christus is 1971 jaar oud. 
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Inleverdatum voor kopij en advertenties: 

vóór de 10e van de maand bij het secretariaat 

Voor velen toch nog levend in hun midden. Voor ve

len slechts een naam, een gedachte, een boek. 

Kerstmis 1971 is verdeeldheid 1971. Bijvoorbeeld 

wat de dikte van de portemonnaie betreft, maar 

nog veel meer verdeeldheid in gedachten. 

Verdeeldheid 1971 zou Eenheid 1971 moeten zijn. 

Eenheid houdt het woord SAMEN in. Indiërs en 

Pakistani; Noord-Ieren en Britten; u en uw buur

man die anders gelooft SAMEN. Eenheid is samen 

vrede zoeken: Vrede is zuivere lucht kunnen inade

men waar ook ter wereld en elkaar kunnen zeggen 

wat je denkt zonder ruzie te krijgen .. . 

Vrede is bewust kinderen kunnen groot brengen 

en zonder angst 's avonds het licht durven uitdoen . .  

Vrede is ons verantwoordelijk voelen voor het die

renrijk en niet roddelen over de buren . .. 

Vrede is christenen die naar de kerk gaan, terwijl 

niet-christenen ze vriendschappelijk nawuiven . .. 

Met Kerstmis, in het jaar des Heeren .. . 

Van de redaktie 

De reakties op uw blad waren ook bij het tweede 

nummer uiterst plezierig; de hoeveelheid binnenge· 

komen kopy gaf helaas minder reden tot juich

kreten onzerzijds. Voor degenen, die dat misschien 

nog niet geheel en al door hebben: personeelsleden, 

die niet in de redaktie zitting hebben, mogen ook 

stukjes insturen. Ook tips over artikelen in andere 

bladen, die wij eventueel kunnen overnemen, zijn 

van harte welkom. 

De redaktie heeft zich uitvoerig beziggehouden met 

de vraag of in een personeelsblad als het onze 

een "kerststukje" moest worden opgenomen en zo 

ja, wat daarvan de strekking zou moeten zijn. Het 

resultaat van dit redaktioneel overleg treft u hier

naast aan: wij vragen u niet om het met ons eens 

te zijn, wij bevelen het alleen de minder oppervlak

kige lezer ter overdenking aan. 

Dat dit nummer niet zo lijvig is als het vorige komt 

doordat uw stukje er zoals gezegd ditmaal niet bij 

was en omdat de tijd tussen St. Nicolaas en Kerst

mis kort is om te schrijven, te zetten èn te druk

ken. Wil ons dit, geheel in overeenstemming met 

de goede Kerstsfeer, vergeven. 

Een gelukkig Kerstfeest en niet alleen een goed 

begin, maar vooral ook een bij voortduring voor

spoedig 1972 wordt al onze lezers, adverteerders 

en verdere sympatisanten toegewenst door de vol

tallige redaktie van MONITOR 



Sinterklaas bii 

patiënten 

en personeel 

3 December was voor ons ziekenhuis een wel zeer 

belangrijke dag. De bisschop van Myra, alias Sin

terklaas, ook wel genoemd Bonne Bonne, bezocht 

het ziekenhuis en de spanning was 's morgens 

vroeg al te snijden. Want Sinterklaas en zijn Pieten 

weten altijd akelig veel van iedereen af, zodat 

sommigen de lift naar de 6e etage met knikkende 

knieën betraden. Maar zoals een goedheiligman be

taamt was hij zeer mild en zelfs een grote slaper 

verdween niet in de zak. 

Onze apotheker (zeg maar Pim ) zong met zijn koor 

hartverwarmend; enkele therapeuten zouden echter 

nog wat moeten oefenen, in het zingen wel te 

verstaan. Toen een ieder koffie, koek, pepernoten en 

een enorme banketletter had geincasseerd, be

gon de goede Sint zijn tocht langs de patiënten. 

Een woord van bewondering voor de krasheid van 

deze oude man is hier wel op z'n plaats. Ruim 300 

patiënten bezoeken en na afloop kaarsrecht weg

wandelen, wie zou hem dat nadoen? 

Dat dit door de patiënten zeer gewaardeerd werd 

was aan de reakties duidelijk te merken. Sinter

klaas had bovendien voor iedereen een kado mee

genomen. Zelfs een mevrouw die een uur geleden 

was opgenomen, werd niet vergeten. Over organisa

tie gesproken! Ontroerend vonden wij de oude me

vrouw, die door de spanning van het ogenblik zong: 

"Sinterklaas schijnt door de bomen". Dus tóch een 

aureoolt je! Een ander was zo onthutst door dit be-

zoek dat ze niets anders tegen Piet wist te zeggen 

dan: Dág, mevrouw. Nou ja, we weten dat Piet wel 

tegen een grapje kan. Zeer verbaasd was de jongen 

die, toen Piet zich bukte, diens blote witte rug zag. 

Mocht die jongen dit stukja lezen: Zwarte Pieten 

verven zich soms wel eens ergens wit. Gekke ge

woonte, nietwaar. 

Aan het einde van de dag mochten Sinterklaas 

(toen incognito) en de Pieten onder het genot van 

een glaasje uitblazen. Enkelen van de daar geno

digden kregen zo'n stevige omhelzing van Piet, dat 

de sporen nog uren later te zien waren. 

Sinterklaas en Pieten, namens allen hartelijk dank 

en hopelijk, tot volgend jaar! 
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Op de monitor 

Voor ons zit Zr. Lina Abenoja, onze eerste en tot 

nu toe onze enige Philippijnse verpleegkundige. Sinds 

'56 gediplomeerd, sinds '64 als een van de eerste 

Philippijnse verpleegsters naar Nederland. Omdat 

binnenkort 35 van haar landgenoten ook hier zuI

len gaan werken én omdat Zr. Abenoja een heel 

aardige vrouw is heeft de redaktie haar voor een 

interview uitgenodigd. 

Red.: Vindt u het prettig, dat een aantal collega's 

uit uw land hier zullen komen? 

A: Ja, dat vind ik bijzonder leuk. En ik zal ze 

graag helpen, want vooral in het begin is het 

heel fijn als je een landgenote hebt, bij wie je 

kan aankloppen. Ik heb wel verwacht, dat ze 

een beroep op mij zouden doen om te helpen en 

ik zal alles doen om hun aanpassing makkelijker 

te maken. Ik weet uit eigen ervaring heel goed 

hoe moeilijk het begin is. 

U hebt ook in de V.S. gewerkt en nu zit u al ruim 

7 jaar in Nederland. Bent u van plan om hier te 

blijven of wilt u te zijner tijd weer terug? 

Voorlopig blijf ik hier, maar uiteindelijk hoop ik 

toch weer naar de Philippijnen terug te keren, 

want dat is mijn vaderland en dat blijft je trek

ken. Uit de V.S. ben ik destijds teruggegaan, 

want dat land was enorm duur en ook de vakan

ties kon je niet zo fijn doorbrengen. Hier kun 

je allerlei verschillende volkeren leren kennen, 

maar in Amerika reisde je duizend kilometer en 

dan zag je weer Amerikanen. Bovendien is hier 

de sociale zekerheid veel beter dan in de V.S. 

Nee, Nederland bevalt me goed en ik kan uit

stekend met de Nederlanders opschieten. 

Wat zijn volgens u de voornaamste problemen waar

mee onze nieuwe Philippijnse meisjes te maken zuI

len krijgen? 
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Waarschijnlijk de taal, het weer en het eten. 

Het zal belangrijk voor ze zijn zo vlug mogelijk 

de taal te leren, want zonder dat mis je de no

dige kontakten. Bij ons spreken ze wel Engels, 

maar Nederlands is moeilijk te leren. 

Aan het weer zullen ze ook moeten wennen; 

bij ons is het gemiddeld bijna 30° en als ze hier 

begin maart aankomen, dan is het nog knap 

fris. Toch is dit het beste jaargetijde om te ko

men, want dan hebben ze de zomer voor de boeg. 

En dan het eten. Voor iemand die gewend is rijst 

te eten is elke dag aardappels iets verschrik

kelijks. Ik ben er nu wel aan gewend en ik 

vind het Hollands eten best, maar als ik kie

zen mag tussen aardappels en rijst? Natuurlijk 

rijst! 

Wat zijn de belangrijkste verschillen in het dage

lijks leven tussen uw land en het onze? 

Tja, het leven gaat daar gewoon iets langzamer 

dan hier en dat moet ook wei. Als je daar in 

die hitte met hetzelfde tempo werkt als hier 

is dat gewoon niet vol te houden. De mensen 

hier zijn zakelijker maar bij ons zijn ze wel gast

vrijer. Het leven is hier ook vrijer. In de Philip

pijnen staan de meisjes langer onder de controle 

van hun ouders, als ze thuis wonen tenminste. 

En de mannen? 

De mannen zijn er agressiever dan hier. Niet zo 

erg als in Italië, want daar durf ik niet alleen 

de straat op te gaan, maar de Philippijnse man

nen zijn toch lang zo kalm niet als de West

Europese. 

Er zijn op sommige plaatsen godsdienstproblemen. 

Zijn die ernstig? 

Ongeveer 80% van de Philippijnen is Rooms Ka

tholiek. Alleen in het Zuiden, in Mindanao zijn 

nogal wat Mohammedanen en daar wordt van tijd 

tot tijd stevig gevochten. Maar op Luzon (het 

grootste eiland, waarop ook Manilla ligt) merk 

je daar niets van. 

Als je de meisjes één goede raad mag geven, wel

ke zou die dan zijn? 

Na lang aarzelen: Leer zo snel mogelijk de taai. 

Probeer ook met elkaar Nederiands te spreken. 

Met de Nederlanders kunnen praten en ze kun

nen begrijpen is het belangrijkste van alles! 



Van het bestuur 

Aan de vooravond van het nieuwe jaar zouden wij 

hierbij gaarne, samen met u, een terugblik willen 

slaan op het bijna achter ons liggende jaar 1971. 

Het is onze personeelsvereniging alsmede haar ak

tiviteiten in 1971 niet altijd voor de wind gegaan, 

doch het is prettig te kunnen melden, dat het tij 

zich ten goede heeft gekeerd en wij mogen nu con

stateren, dat alle moeilijkheden die zich in het ver

leden hebben voorgedaan thans zo goed als op

gelost zijn. Dit heeft ons dan ook veel stimulans 

gegeven om met enthousiasme door te gaan op 

de eens zo moeilijk ingeslagen weg. 

Het deed ons bijzonder veel genoegen de blijken 

van waardering te mogen vernemen voor de ak

tiviteiten die de laatste tijd ten toon zijn gespreid. 

In deze overpeinzing zouden wij vervolgens ook 

gaarne onze grote waardering en dank willen uit

spreken aan de leden van de direktie, waarmee wij 

in het afgelopen jaar een prettig en nauw contact 

mochten hebben. Wij hopen en vertrouwen ook in 

het jaar 1972 op uw bereidwilligheid te kunnen re

kenen. 

Tenslotte wensen wij alle lezeressen en lezers van 

"Monitor" een goed Kerstfeest toe, een prettige 

Oudejaarsviering en een alleszins voorspoedig 1972. 

Buitengewone Algemene ledenvergadering. 

In aansluiting op hetgeen U werd toegezegd tijdens 

de laatst gehouden ledenvergadering, roepen wij de 

leden van de Pers. vereniging op tot het bijwonen 

van de buitengewone algemene vergadering op 27 

januari 1972 om 19.30 uur in de Instuif van het 

zusterhuis. 

Agenda: 1. Opening. 

2. Notulen vorige vergadering. 

3. Verslag gehouden activiteiten. 

4. Tussentijds financieel overzicht. 

5. Voorstellen toekomstige activiteiten. 

6. Bespreking t.a.v. de muziek. 

Het Cheerio-kwartet. 

7. Rondvraag. 

8. Sluiting. 

N.B. In verband met het grote belang roepen wij 

ieder op die het belang van de vereniging ter 

harte gaat deze avond vrij te houden en ter vergade

ring te komen. HET BESTUUR 

Sinterklaas bii de kinderen 

Nog niet moe van zijn grote tocht de vorige dag, 

kwam 4 december Sinterklaas opnieuw in het zie

kenhuis, nu 'op speciale uitnodiging van de perso

neelsvereniging voor de kinderen van onze perso

neelsleden. En het werd een machtig mooie mid

dag. Een drietal tekenfilms, afgewisseld met Sin

terklaaszang vormden het voorspel. Toen Sinter

klaas en de twee Pieten binnenkwamen zaten ze 

allemaal even recht maar bij het uitreiken van de 

kadootjes was dat snel over. Het strooigoed werd 

met veel elan weggewerkt; voor sommige kinde

ren was het jammer, dat ze maar zulke kleine zak

ken hadden! 

leder kreeg een hand en een persoonlijk woord van 

Sinterklaas en een brutale jongen kreeg een ste

vige uitbrander met de mededeling: snel veranderen 

of volgende jaar in de zak mee naar Spanje. Dat 

zijn korrektiemethoden waar elk hoofd van dienst 

jaloers op zou worden. 

Ruim veertig kinderen keerden bepakt en beladen 

huiswaarts, hun stralende gezichten gaven 'de per

soneelsvereniging de eer die haar toekomt. Een 

speciaal kompliment aan de beide musici die de 

zang begeleidden; nu bleek hoe all-round hun repe

toire is. 
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Van 

de groene lalel 

De strijd in de najaarscompetitie is gestreden en 

ons eerste team heeft het klaargespeeld om de 

degradatie te ontlopen. Ondanks het meespelen van 

uw redakteur en dankzij het meespelen van de he

ren Slijkhuis en Geel werd op de Veluwe 11, mede

degradatiekandidaat, in de voorlaatste wedstrijd 

winst geboekt. De laatste wedstrijd tegen de Brug 

11 werd na veel spanning met 4-6 verloren, maar 

daar de Veluwe 11 in zijn laatste wedstrijd door een 

misverstand niet op kwam dagen (hoe is zoiets 

mogelijk) ontliep HJZ 1 de degradatie. 

Het tweede team is bij zijn eerste optreden in 

competitieverband volgens verwachting onderaan 

geëindigd. Bij een debuut is dat geen schande; er 

is hard genoeg om de punten gevochten. Wij prij

zen ons gelukkig, dat wij een trainer bereid gevon

den hebben om ons de fijne kneepjes van deze 

sport bij te brengen; hopelijk is het resultaat in 

de tweede competitie van dit seizoen reeds zicht

baar. Daartoe is wel nodig, dat alle betrokkenen, 

ook nu er geen competitiewedstrijden zijn, op de 

dinsdagavonden blijven komen. 

Wij wensen de trainer en zijn pupillen goede resul

taten toe! 

KerSIPuzzel 

Zoals u in het vorige nummer hebt kunnen lezen: 

voor de gelukkige winnaar, die lid is van de P.V., 

een boekenbon van f 15,-. Zet 'em op! 

Horizontaal: 1 vocht, 4 vreemd, 7 vloerbedekking, 

10 snoep, 13 door de mond, 15 toegang, 16 stadje 

in N.H., 17 pers. vnm. woord, 19 deel van trap, 20 ad 

rem, 21 dorp in N.B., 23 Bijbelse figuur, 24 wig, 26 

startsein, 27 vergieten, 30 Egyptische god, 32 op

geven, niet meer doen, 33 paard, 34 noot, 35 voorz., 

38 maanstand, 39 soort, 41 fijn weefsel, 43 soort 

muziek, 46 specerij, 48 uitheemse vogel, 51 evenzo, 

52 bekende Fr. markies, 54 Ned. autokenteken, 55 

rookbeweging, 58 zie 34 hor. , 59 beweging, 60 niet 

deelbaar door 2, 61 riviertje in Utrecht, 62 tegen de 

prijs van, 64 in, 65 en (Fr), 66 kledingstuk, 68 

paardje, 70 eerst, 73 Amsterdamse knul, 75 half

zout (water), 78 alvorens, 79 grondstof, 81 omhoog 

springen. 

Verticaal: 1 haast, 2 manier, 3 praatjes, 4 heIden

eer, 5 Eur. land, 6 ketting, 8 toiletgerei, 9 maat, 

11 voorz., 12 hetgeen onontkoombaar is, 14 zeilen 

innemen, 17 gestolen goed kopen, 18 meisje, 21 

rituele daad, 22 smal toelopend, 24 jongen, 25 

mestvork, 26 bloeiwijze, 28 watering, 29 zeer, 31 

vaartuig, 36 vulstof, 40 Franse vriend, 41 scheeps

eigenaar, 42 soort hagedis, 44 familielid, 45 Betuws 

riviertje, 47 gemeensch. weidegrond, 49 licht van 

kleur, 50 lange rok, 52 karperachtige vis, 53 Ned. 

politicus, 56 snel, 57 stek, 63 belachelijk iemand, 

67 de vrouw van 44 vert. 68 boerderij, 69 bruinrode 

kleur, 70 Eng. lucht, 72 Russische rivier, 74 trek

dier, 76 reeks, 77 sportterm, 79 voegwoord, 80 

waterstand. 

Onder de goede oplossers van de vorige puzzel 

werd in alle eerlijkheid geloot; zr J. M. Vellinga 

kwam als gelukkige winnares uit de bus. Proficiat! 

ohrond 
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Amstelveen 
Amsterdam 

Arnhem 
Eindhoven 

's-Gravenhage 
Groningen 

Haarlem 
Hengelo 

Hilversum 
Maastricht 

Middelburg 
ROllerdam 

Sint-Oedenrode 
Utrecht 

voor 

wat mensen 

kantoorartikelen 
en -machines 
lichtdruk en fotokopie 
instrumenten 
schoolinrichting 

meubels 
voor werken en wonen 

tekenbenodigdheden 
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Personalia 

Getrouwd: 

Op 1 december mej. C. B. Dijkstra met dhr. J. 

Bourgonje. 

Op 8 december mej. A. H. Rohaan met dhr. P. N. 

Timmers. 

Op 10 december mej. J. Tuinstra met dhr. G. Teu

nissen. 

Op 10 december mej. G. v. d. Berg met dhr. J. 

Zweers. 

Op 20 december mej. L. E. Bosma met dhr. H. van 

Saanen. 

Geboren: 

Op 25 november Natascha, dochter van dhr. en mevr. 

H. Holtman-Krikke. 

Liollnarick 

Een röntgenoloog uit Kortgene 

Zei: van mijn vak is het gemene 

Dat wat je op de foto ziet 

Steeds, tot mijn hevige verdriet, 

Het vlees niet is, enkel de benen. 

Salarisbetalingen 1912 
Onvoorziene omstandigheden voorbehouden zal bij

schrijving van het salaris op postgiro- of bankre

kening in 1972 hebben plaats gevonden op de vol

gende data. 

22 januari 

23 februari 

28 maart 

26 april 

26 mei 

24 juni 

26 juli 

26 augustus 

27 september 

26 oktober 

28 november 

22 december 

SPAARPLANNEN 
dan naar de 

RAIFFEISENBANK � BOERENLEENBANK 
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ALLE BANKZAKEN 

w.o. 

Jeugdsparen met 10 procent premie 

Premiespaarplan met 20 procent premie 

Salarisrekeningen 

DE BANK VOOR IEDEREEN 

STATIONSTRAAT 175-179 TEL. 15753 

MARKTPLEIN 24 TEL. 17041 APELDOORN 

BIJKANTOREN 

Adelaarslaan 82 

Germanenlaan 370 

Ugchelseweg 215 

Mercatorplein 12 

Doggersbank 30 

Maasstraat 26 

UDDEL 

Harderwijkerweg 6 

Talingweg 66 

Fr. v. Mierisstraat 1 

Mercatorplein 103 

Korianderplein 33 

D. Kamphuisweg 2 

BEEKBERGEN 

Dorpsstraat 88 
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