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Van de redaktie 

Zo plotseling als de kopy bij de redaktie kwam bin

nenstromen, evenzo plotseling is deze stroom tot 

stilstand gekomen. Alleen onze direktrice was de 

regel-bevestigende-uitzondering met het sluitstuk 

van haar serie over de Philippijnen. De redaktie 

zou de redaktie niet zijn als zij (waarom is een 

redaktie zij?) dit op zich liet zitten, dus u heeft 

toch een aprilnummer. Zullen we afspreken, dat u 

nu weer aan de beurt bent? Dank u voor uw be

reidwillige medewerking. 

Dit geregeld zijnde, stappen wij met onze fotograaf 

(zie voorplaat) de lente binnen. AI doet het weer 

dit niet altijd vermoeden, wij zitten volop in het 

meest hoopgevende seizoen van het jaar. Vindt u 

ook niet dat het getjilp van de vogels en de aanblik 

van de lammetjes in de wei ons wat minder zwart

gallig, ja zelfs een tikje optimistisch maakt? Wij 

krijgen hoop, dat ons halfjaarlijks bezoek aan de 

tandarts ons geen zenuwbehandeling zal kosten en 

dat de vijf kilo die we te zwaar zijn er deze zomer 

definitief af zullen gaan. En de redaktie hoopt dat 

u . . .  (zie eind vorige alinea). 

Op de Monitor een ongewone patiënt, die het zie

kenhuis-leven nu eens door een andere bril beziet. 

Dat hij. evenals trouwens alle andere patiënten, 

weer spoedig van de lentezon mag genieten is de 

wens van de redaktie van 
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Inleverdatum voor kopij en advertenties: 

Monitor 

vóór de 10e van de maand bij het secretariaat 

Afscheid 

meiuffrouw LooIaard 

Op 18 april werd afscheid genomen van mej. J. w. 
c. Looyaard die i.v.m. het bereiken van de pensioen

gerechtigde leeftijd haar plaats als direktie-sekre

taresse aan een jongere kollega heeft afgestaan. 

In kleine kring werd een afscheidsbijeenkomst ge

houden waarbij drs. H. Bottinga zich bijzonder dank

baar toonde voor de "geruisloze" wijze waarop al

les steeds geregeld was. SpeCiaal de hele archi

vering was een enorme taak, waarbij het opviel dat 

zelfs de oudste stukken, indien nodig, snel op tafel 

kwamen. Een fraai ingelegd serveerblad vergezel

de de beste wensen voor de toekomst door de heer 

Bottinga. 

Namens alle kollega's van de administratie (en aan

verwante afdelingen) sprak onze administrateur de 

heer Y. H. D. Kramer. 

Hij dankte mej. Looyaard voor de goede kollegiale 

samenwerking en bood haar een tweetal boekwer

ken aan, waarvan (uiteraard) één over Indonesië, 

het land waaraan mej. Looyaard haar hart verpand 

heeft. 

Bij de goede wensen van de heer Kramer, voor het 

nu komende tijdvak van 65 plus voegen wij gaarne 

die van de redaktie. 

Niet vaarwel, doch hopelijk tot ziens. 

Mededeling 
Met ingang van 1 april 1972 is Zr. M. Kosterman 

officieel benoemd tot hoofd van de verplegings

dienst, tevens waarnemend direktrice. 

De Direktie 

Wist U ... 
dat de Apeldoornse Courant zijn verkooppunt ge

sloten heeft omdat 80 procent van de kranten die 

uitgenomen werden, niet werden betaald? 

Indien personeelsleden hiervan de oorzaak zijn ge

weest hebben zij hun wel betalende collega's en 

de patienten hiermee een slechte dienst bewezen. 

Wij hopen, dat wij de twee andere kranten mogen 

behouden. 



dubileum d. Kamphuis 

Op 26 maart was voor de familie Kamphuis de grote 

dag daar. De eerste der huisknechten vierde zijn 

25-jarig jubileum en dat was reden genoeg voor 

een feestelijke bijeenkomst in de eetzaal. Onder 

een harteijk welkomstapplaus namen de heer en 

mevrouw Kamphuis, vergezeld van dochters en 

schoonzoons, plaats in de jubileum-zetels. Namens 

de direktie sprak drs. H. Bottinga. Hij liet de loop

baan van de heer Kamphuis de revue passeren en 

wees op de vele veranderingen die zich in de loop 

van de tijd ook in de huishoudelijke dienst hadden 

voorgedaan. Met dank voor het vele nuttige werk 

overhandigde de heer Bottinga de jubilaris de tra

ditionele enveloppe-met-inhoud en een dito fles. 

Ook mevrouw Kamphuis werd in de dank betrok

ken voor de steun die zij voor haar man was ge

weest. Namens de medische staf sprak dr. A. van 

Gelder. Hij onderstreepte het belang van een 

schoon ziekenhuis; wat dat betreft slaan die in 

Nederland een goed figuur. Dokter van Gelder sprak 

zijn bewondering uit voor de opgewekte wijze 

waarop de heer Kamphuis zelf 's morgens vroeg 

zijn werk doet en overhandigde hem een thermos

fles voor de zondagpicnic, terwijl mevrouw Kamp

huis bloemen in ontvangst mocht nemen. 

De heer P. G. Tideman, hoofd van de civiele dienst, 

waardeerde de altijd positieve instelling van de 

jubilaris. Dat de heer Kamphuis overal in het zie-

kenhuis gezien is had hij gemerkt aan de spontane 

reakties, die hij ontmoette bij de 
"

collecte" voor 

het jubileumcadeau. Hij hoopte, dat de samenwer

king nog lang net zo plezierig zou blijven als voor

heen en gaf de heer Kamphuis een vervanging voor 

zijn zoekgeraakte kalotje en een picnicmand; me

vrouw Kamphuis kreeg een paasverrassing. 

Namens de collega's sprak de heer J. J. A. Boer

kamp. Na enige komische voorvallen in goed Apel

doorns verteld te hebben gaf hij in dichtvorm een 

stukje historie van de jubilaris. 

Namens het personeel bood hij hem een bandre

corder aan. 

Na een dankwoord van de jubilaris mochten hij en 

zijn familie van zeer velen uit alle geledingen van 

het ziekenhuis gelukwensen in ontvangst nemen. 

In de Instuif werd het feest daarna op informele 

wijze voortgezet, waarbij menig glaasje op de ge

zondheid van jubilaris en echtgenote werd ge

heven. Dat de heer Kamphuis na afloop van het 

feest zichtbaar tevreden verklaarde dat het voor 

hem een onvergetelijke dag was geworden, mag ons 

allen reden tot tevredenheid geven, want dat hij 

zo'n huldiging verdiend heeft is zeker. 

• 
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• Dr. G. Boersma 

Een specialist zelf onder het mes en opgenomen 

in ons eigen ziekenhuis. Reden genoeg voor de 

redaktie om eens te gaan praten met Dr. G. 

Boersma, orthopedisch chirurg, die hier ligt bij 

te komen van een niersteenoperatie. 

U hebt al heel wat mensen geopereerd; hoe 

voelt het om nu zelf als patiënt te liggen? 

Ik neem aan heel anders dan voor een gewone 

patiënt. Natuurlijk is het lichamelijke ongemak 

hetzelfde, maar ik heb me geen enkel ogenblik 

angstig gevoeld. Bovendien lig ik in een ver

trouwde omgeving en krijg ik wel een ietwat 

speciale behandeling. Nee, ik heb geen moment 

tegen de operatie opgezien; wat ik wel heb 

onderschat was de wondpijn. 

Zou het niet goed zijn als elke specialist af en 

toe eens patiënt was om zich beter in de ge

voelssituatie van de patiënt in te leven? 

Nee, ik geloof dat dit geen enkel effekt zou heb

ben; je blijft de zaak toch van de andere kant 

bekijken. Misschien zou dit opgaan als je ano

niem in een wildvreemd ziekenhuis 3e klasse 

ging liggen. Als het goed is maakt een dergelijke 

ervaring geen verschil in het inlevingsvermogen 

van de arts; dat dient hij ook zó te hebben. 

Elk mens reageert anders op een operatie en je 

moet met de individuele reakties rekening hou

den. Dat houdt ons beroep juist zo levendig; 

er is wel een zekere routine bij, maar elk geval 

is verschillend en moet door de arts ook als 

zodanig bekeken worden, anders wordt het vak 

saai en dan doe je je werk ook niet goed meer. 

Een bekend verschijnsel is, dat vele doktoren 

bij een eigen kwaal te lang wacht met het con

sulteren van een collega. 
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Dr. Hoets, die juist binnenkomt om naar de wel

stand van zijn collega te informeren, beaamt dit. 

Was dit bij u ook het geval? 

Nee, ik heb maar twee dagen gewacht, want ik 

had een feestje dat ik niet wilde missen. Over 

het algemeen is dat misschien wel waar, maar 

als je een acute niersteenaanval hebt gehad dan 

wacht je echt niet langer dan nodig is. 

Er wordt tegenwoordig nog al eens geschreven 

dat een patiënt in een ziekenhuis eigenlijk on

mondig is. Hem wordt voorgeschreven wat ev 

hoe laat hij moet eten en drinken, hoe laat hij 

moet wakker worden en gaan slapen. Wij ne

men aan, dat u daar geen last van zult hebben, 

maar wat denkt u van deze opmerking in zijn 

algemeenheid? 

In zijn algemeenheid is dit inderdaad juist, de 

patient is onmondig. In hoeverre dit nodig is? Ik 

taxeer dat 80 procent onvermijdelijk is, terwijl 

voor zo'n 20 procent wat meer aan de persoon

lijke verlangens van de patiënt tegemoet kan 

worden gekomen. 

Maar dit blijft een moeilijke kwestie, want een 

ziekenhuis is nu eenmaal geen hotel. Overigens 

kan een wijze hoofdverpeegster in dit opzicht 

een boel opvangen. Heel belangrijk is dat de 

patiënt ook uitgelegd wordt waarom aan zijn 

verlangens niet kan worden tegemoet gekomen. 

En misschien mankeert hier nog wel eens wat 

aan door een zekere gejaagdheid tengevolge van 

een tekort aan personeel. Er moet alleen niet 

meer worden gereglementeerd dan nodig is. 

Als voorbeeld: 's avonds worden de planten 

weggehaald. De ene zuster, aan wie ik vraag 

waarom, doet dat omdat het nooit anders is 

geweest, een andere zuster meent dat het is 



omdat de planten de zuurstof uit de lucht ha

len. Ten eerste is dat een fabeltje en al zou 

het zo zijn: in deze kamers is genoeg ventilatie. 

Dit, alhoewel op zichzelf volstrekt onbelangrijk, 

is toch niet nodig. Maar een volledige mondig

heid is in een ziekenhuis absurd, want dan zou 

het personeel het grootste deel van de tijd be

zig zijn met eindeloze diskussies. 

Leest u Monitor regelmatig en zo ja, welke 

artikelen en wat vindt u er van. 

Ja, ik lees het en helemaal; het is tenslotte 

niet zo dik dat er niet door te komen is. Ik 

vind het een zeer nuttig instituut, alleen zoekt 

het naar mijn idee nog een beetje naar een 

eigen gezicht. En dat duurt bij een dergelijke 

periodiek altijd enige tijd. 

Wij hebben nog geen bijdragen van onze spe

cialisten gehad. 

Zou dat komen doordat ze het te druk hebben 

of omdat ze daartoe niet speciaal zijn uitge

nodigd? 

De meeste artsen hebben het inderdaad bijzon

der druk. 

Daarom zullen ze niet zo makkelijk tot schrijven 

komen. Zeker het schrijven van medische ar

tikelen in een periodiek voor leken is een las

tige zaak; het ontaardt zo snel in libelle-ach

tige lektuur. Ik zou de redaktie liever aanraden 

als er aktuele medische zaken aan de orde zijn, 

de arts om kommentaar te vragen; dit leidt m.i. 

tot betere resultaten. 

Wij nemen deze tip ter harte en drinken een 

(stevige) slok sherry op het algeheel herstel 

van ons interview-slachtoffer van deze maand. 

limerick 

Er was een verpleegster in Loenen 

Die de cardioloog wilde zoenen. 

Ze zei: Zegt u nee, 

Dan zit u d'r mee, 

Want dan zinkt me het hart in de schoenen. 

Uil de M.C. 

Op 30 maart kwam de Medezeggenschaps Gommis

sie voor het eerst dit jaar in vergadering bijeen. 

Een belangrijk deel van deze bijeenkomst was ge

wijd aan de bespreking van de mogelijkheden van 

medezeggenschap in ons ziekenhuis. Hierbij werd 

o.a. afgesproken dat de direktie zich positief zou 

opstellen t.a.v. scholingsaktiviteiten voor M.G.-leden 

en dat van ziekenhuis-zijde zoveel mogelijk informa

tie aan de leden verstrekt zal worden. Teneinde de 

kommunikatie te verbeteren zal in Monitor een 

besluitenlijst van elke vergadering worden opgeno

men (waarvan hier de eerste). Hierin komen uiter

aard alleen de belangrijkste zaken aan de orde. 

Voorts zal het jaarverslag van de M.G. in het ver

volg aan belangstellende personeelsleden ter in

zage worden verstrekt. 

T.a.v. de salarissen van de ziekenverzorgsters is 

besloten, dat daar waar de onderlinge verhoudingen 

door de inpassing van 1-7-1971 verstoord zijn, een 

correctie zal plaatsvinden per een nader te bepalen 

datum. De wijze waarop is nog in diskussie. 

De bespreking van de kompensatieregeling van 

vrije dagen tijdens ziekte werd i.v.m. tijdgebrek 

verschoven naar de volgende vergadering te houden 

op 8 juni a.s. 
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slOI 

De Spaanse bezetters hebben veel aan de ont

wikkeling van het onderwijs gedaan. De universiteit 

van Santa Tomas werd in 1611 gesticht. Spaans 

werd de taal voor algemeen gebruik en de Spaanse 

cultuur begon zijn invloed op de Philippijnse te 

manifesteren. 

Grote stukken land werden aan de kerk en aan 

Spaanse officials toegewezen. Dit z.g. encomienda 

systeem veroorzaakte het klassestelsel, waarbij 

de grote massa voor een kleine minderheid moest 

werken. 

In feite is dit nog een van de moeilijkheden in de 

Philippijnen. De rijkdom is in handen van een min

derheid, wat ongetwijfeld problemen geeft. 

Hoewel tussen beide partijen geen echte vriend

schap of echte haat bestond, was de verhouding 

toch een van "onderdrukte van de onderdrukker". 

De Philippijnen voelden zich tekort gedaan en de 

noodzakelijkheid van sociale herzieningen was evi

dent. 
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In de 1ge eeuw kwamen moderne gedachten van

uit het Westen over en brachten onrust in de ge

moederen. De Philippijnen begonnen met eisen te 

komen en toen de Spaanse beloften van herzienin

gen niet werden gerealiseerd, was de tijd rijp voor 

rebellie. 

Op 29 augustus 1896 begonnen rond Manilla de ge

vechten tegen de Spaanse soldaten. Nadat op 30 

december 1896 Dr. José Rizal was geëxecuteerd, 

kwam het hele land in opstand. 

Het duurde echter tot april 1898 dat met behulp 

van de Amerikanen de Spaanse vloot verdreven 

kon worden en op 12 juni 1898 trokken de Span

jaarden zich geheel terug. 

De Philippijnen hadden gehoopt op onafhankelijk

heid, maar deze kwam niet tot stand. Binnenlandse 

onlusten, nu met de Amerikanen, bleven voortduren 

tot 1902. 

Na de eerste kennismaking bleek dat de nieuwe 

bezetting een totale ommekeer voor het land be

tekende. Amerika kende een grote mate van zelf

standigheid aan het land toe en de op dat moment 

geremde ontwikkeling werd weer met volle kracht 

aangepakt. 

De gezondheidszorg verbeterde aanmerkelijk en 

de basis voor een moderne staat werd gelegd. 

Dat de Philippijnen onafhankelijk moesten worden 

stond vast, maar wanneer was voor beide partijen 

niet zeker. 

In 1934 werd de Tydings-Mc. Duffie act aangenomen, 

waarbij als datum van onafhankelijkheid 4 juli 1946 

werd vastgelegd. 

Weinig wisten beide landen van hetgeen hen daar

voor nog te wachten stond. Door het uitbreken 



van de 2e wereldoorlog en de aanval op Pearl 

Harbour raakte Amerika en dus ook de Philippijnen 

in oorlog met Japan. 

Op het schiereiland Bataan werd door de geza

menlijke troepen in het begin van 1942 bitter ge

vochten, maar de strijd werd verloren en de Philip

pijnen werden door de Jappanners bezet. 

Generaal Mac Arthur, die de leiding over het Phi

lippijnse leger had gevoerd, beloofde terug te ko

men. Hij hield woord en op 20 oktober 1944 landden 

weer Amerikaanse troepen op de Philippijnen. 

Het land was toen echter volkomen vernield. Hon

derdduizenden burgers waren gedood en in het 

felle ondergrondse verzet tegen Japan gevallen. 

Na de heroverering zijn 17.177 Amerikaanse sol

daten, die hun leven gaven voor de vrijheid van de 

Philippijnen, begraven op de grootste Amerikaanse 

begraafplaats buiten de Verenigde Staten. 

Op 4 juli 1946 werd de onafhankelijkheid geprocla

meerd. Ondanks alle moeilijkheden blijft het land 

voortdurend vechten voor verbetering. Het is het 

grootste land met Westerse invloeden, welks stre

ven voortdurend gericht is op vrede in het Oos

ten; ook in de United Nations komt dit dUidelijk 

tot uiting. 

Een land, dat door zijn geweldige bevolkingsgroei 

nog ver van onze begrippen van welvaart af is. 

Maar het enthousiasme van de bevolking en naar 

wij hopen bekwame leiders, zullen de ontwikkelin

gen blijven stimuleren. 

Ik zou u nog kunnen vertellen over hun politiek, over 

familietradities en over nog veel meer zaken. Ik 

heb dit land twee maal bezocht en er een tipje 

van gezien en ik ben mij gaan interesseren voor 

hun ontwikkel ing. 

Ik kan u aanraden met onze meisjes te gaan praten 

en hen bij u uit te nodigen om dit volk te leren 

kennen. 

Misschien kunt u sparen om daar eens te gaan 

kijken; het is zeker de moeite waard. 

Mijn verhaal over de Philippijnen wil ik beëindigen 

met hun volkslied dat in het Engels als volgt luidt: 

PHILIPPINE NATIONAL ANTHEM 

land of the morning, 

Child of the sun returning, 

With fervor burning, 

Thee do our souls adore. 

land dear and holy, 

Cradle of noble heroes, 

Ne'er shall invaders 

Trample thy sacred shore. 

Ever within thy skies 

And through thy clouds 

And o'er thy hills and sea, 

Do we behold the radiance, 

Feel the throb of glorious liberty. 

Thy banner, dear to all our hearts, 

lts sun and stars alight, 

o never shall its shining field 

Be dimmed by tyrant's might. 

Beautiful land of love, 

o land of light, 

In thine embrace 'tis rapture to lie. 

But it is glory ever, 

Wh en thou art wronged, 

For us, thy sons, to suffer and die. 

A.v. d. W. 
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Van het bestuur 

Sportvissers opgelet. 

Wij zijn blij dat op zo korte termijn het gewenste 

aantal (30) I iefhebbers zich heeft aangemeld voor 

het visfestijn op 20 mei a.s. Het ligt in de bedoe

ling dat iedereen persoonlijk bericht van ons krijgt 

omtrent tijdstip van vertrek, manier van vervoer en 

de wijze van betaling. Nu maar hopen dat het mooi 

weer is. 

Slotavond. 

Het seizoen nadert alweer met rasse schreden 't 

einde, de meesten van ons en u waarschijnlijk ook 

denken al weer aan de komende vakantie. Voor het 

bestuur is het echter nog even doorwerken. De 

slotavond heeft onze volle aandacht; zodra de plan

nen definitief en afgerond zijn hoort u er meer over. 

Impressie 

van de Paaskienavond 

Donderdag 30 maart 20.00 uur. Iedereen-nou ja 

iedereen-, is in de Instuif aanwezig voor de tra

ditionele paas-kienavond. 

AI bij binnenkomst richten aller ogen zich op de 

prijzentafel waar allerlei kampeerbenodigdheden, 

rollades en ontelbare paaseieren gereed liggen om 

21s prijs te fungeren. 

Na het welkomstwoord van de voorzitter begint 

het fascinerende spel dat 
"

kienen" heet. Aanvan

kelijk is het muisstil in de zaal. Allen doen hun 

uiterste best om toch vooral de juiste nummers 

af te kruisen. De spanning stijgt ten top . . .  totdat 

iemand het geluk heeft 
"

kien" te kunnen roepen. 

Nu weerklinkt het van alle kanten onder de pech

vogels die nog maar één nummer nodig hadden, 

en nu toch de prijs aan hun neus voorbij zien gaan. 

Grote hilariteit wanneer meerderen op het zelfde 

moment 
"

kien" brullen en "en groupe" op een rolla

de afkomen. Gelukkig weten onze voortreffelijke 

spelleiders ook dit op een originele manier te re

gelen. 

Tegen middernacht zijn de prijzen verdeeld. Na nog 

een laatste warme hap en een drankje keert een 

ieder tevreden naar huis. M. D. 
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Puzzel 
Horizontaal: 1 Matrasvulling, chef, vlinderbloemige 

plant, stapel; 2 elp, plaats in N.H., nog eens, wal

lekant; 3 deel v. hoofd, iemand die rookt, kippe

produkt, van de, grote steen, tijdsduur; 4 africhten, 

gewis, teken, vochtig; 5 haast, spottende opmer

king, land in Azië, opstandig; 6 knaagdier, dol (Eng.), 

verkoper van sterke drank, minder worden; 7 sier

lijk, opzienbarende gebeurtenis, maand; 8 met teer 

bestrijken, oppakken, buit v. e. diefstal, bouwland; 

9 zwijn, slaapplaats, garde, Europese; 10 tijdelijk 

afstaan, Eng. lidwoord, plaats in Overijssel, rivier 

in Italië, in; 11 delen v. hoofd, in ontvangst ne

men, beëindigen; 12 kelner, schillen, stekeldier, 

vergankelijk; 13 aanspreektitel, voegwoord, Spaans 

gerecht, lt. meisjesnaam, huid; 14 kweken, toe

loop, uitstrekken, strijdperk; 15 plaats in N.H., 

lichaamsdeel, inwendig orgaan, met dubbele tong 

praten; 16 het genot hebben van, pronkzuchtige, 

roem, zeer; 17 vrees, weekdier, serpent, meetk. 

term. 

Vertikaal: 1 jong mens, broekophouder, windrich

ting, echtgenoot; 2 schade aan schip, Eng. bier, 

niet toestaan; 3 soort zweer, verminderen, bin

nenkort; 4 glaasje jenever, schuin aflopen, hert, 

fout; 5 katers in de lente, beginnen, lidwoord; 6 

niet vreemd, vrucht, meertje, soldatenkost; 7 haven

stad in Arabië, Europeaan, rivier in Italië, bijstaan, 

lengtemaat; 8 twijfelen, Europees land, achter; 9 

vettig vuil, vlijt, niet billijk; 10 metaal, dito, voor

teken, plaats in Engeland; 11 van leer gemaakt, ri

vier in Utrecht, zuivelprodukt, huid; 12 bloedvat, 

soort palm, mengsel v. meel en melk, welpenleid

ster; 13 rijm, vechten, ontkennen; 14 uitbouw, ou

derwets, inzet; 15 watersport, neder, bewonderaar, 

endeldarm; 16 jongensnaam, deppen, er, steensoort 

17 deel v. fornuis, plaats in Drente, deel v. gezicht, 

verdragen; 18 gebergte in Rusland, lidwoord, grote 

plaatsen, zuivelmerk; 19 trots, huilbeweging, een

maal, via. 
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Veel animo was er voor ons cryptogram. Van de 

vele goede oplossers bleek na loting mej. S. Bakker 

in aanmerking te komen voor de boekenbon. Voor 

diegenen, die regelmatig een goede oplossing in-

10 \1 12. 13 \4 15 16 IY' 18 19 

zonden, doch tot nu toe geen prijs wonnen: blijf 

doorgaan want de volgende maand komt een vette 

extra prijs voor diegene die van de afgelopen 6 
puzzels de meeste goede oplossingen inzond! 
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Personalia 

In dienst: 

mevr. B. G. van der Hoeven-Toom 

zr. A. Noppers 

mej. A. Thalen 

mej. C. Gijzenberg 

mevr. M. L. Manuputy-Joseph 

zr. E. M. Wopereis 

mej. M. van Koeveringe 

mevr. J. Bomhoff-Modderkolk 

Uit dienst: 

zr. G. J. van der Snel 

zr. B. Hiemstra 

zr. H. E. Buysman 

zr. A. P. Bekker 

zr. G. G. de Vries 

zr. K. J. Hoogerwerf 

zr. M. Rodijk 

mej. C. W. Sileon 

mevr. C. J. M. Splinter-v. Breen 

mevr. A. J. M. Hüser-Nevels 

mej. G. J. Borghuis 

zr. C. W. Loman 

J. L. A. Wolffers 

mej. M. M. v. d. Hoek 

mej. A. Kruk 

mevr. G Marz-Bakker 

mevr. M. Zoetmulder-v. d. Gaag 

RAIFFEISENBANK � 
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A'_LE BANKZAKEN 

w.o. 

Jeugdsparen m�t 10 procent premie 

Premiespaarplan met 20 procent premie 

Salarisrekeningen 

Van 

de groene lalel 

Verheugend is de grote opkomst bij het tafelten

nissen op dinsdagavond. Deze animo is aanleiding 

geweest tot het organiseren van een onderlinge 

competitie waarbij de deelnemers elkaar eenmaal 

ontmoeten. 

Dat zich onmiddellijk 18 deelnemers meldden is een 

verheugend verschijnsel. 

De sterkeren hebben een handicap, zodat iedereen 

kans heeft op het winnen van de prijs. 

Met nog één wedstrijd voor de boeg staat het eer

ste drietal in de middenmoot, terwijl het tweede 

nog geen kans gezien heeft van de onderste plaats 

te ontsnappen. Een geduchte training, juist in de 

competitieloze zomermaanden zal daar volgend sei

zoen hopelijk verandering in brengen. 

Dankbetuiging. 

Langs deze weg wil ik U allen, mede namens mijn 

vrouw en kinderen, dankzeggen voor de vele felici

taties, bloemen en cadeaux, die wij bij mijn 25-jarig 

jubileum van U mochten ontvangen. 

U hebt deze dag voor ons tot een onvergetelijke 

gemaakt. J. Kamphuis 

SPAARPLANNEN 
dan naar de 

BOERENLEENBANK 
DE BANK VOOR IEDEREEN 

STATIONSTRAAT 175-179 TEL. 15753 

MARKTPLEIN 24 TEL. 17041 APELDOORN 

BIJKANTOREN 

Adelaarslaan 82 

Germanenlaan 370 

Ugchelseweg 215 

Mercatorplein 12 

Pinksterbloem 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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