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bezoek stichting historisch
verpleegkundig bezit

Verpleegsters Rian Rispens en Tiny van Hateren

 
Verpleegkundig erfgoed
Naar aanleiding van een artikel in het magazine van de afde-
ling Nagele hebben wij als commissie Cultuur en Tuinen van
de Provincie Flevoland een morgen georganiseerd naar de
Stichting Historisch Verpleegkundig Bezit (SHVB) te Urk.
De SHVB verzamelt, selecteert, registreert en beheert voor-
werpen, boeken en ander historisch verpleegkundig materiaal
en maakt deze toegankelijk. Dit draagt bij aan de bevordering
van de kennis van de geschiedenis van de verpleegkunde.
 
Op 26 Februari waren we met 30 dames te gast in Urk . We
kregen eerst de gelegenheid om zelf rond te kijken en vragen
te stellen aan het team van enthousiaste vrijwilligers.
Om kwart voor 12 kregen we uitleg van een verpleegkundige
die ons het een en ander vertelde  onder het genot van een
kopje koffie en een koekje.
 
Een bijzonder collectie is gehuisvest in een loods op het
industrieterrein. We bleven ons verbazen.
Drie kasten vol met kleding en uniformen, 23 stalen kasten
met medische artikelen. Variërend van drinkschuitjes tot
buikkruik van inhalator tot uitkookpan.
Op de tweede verdieping stond een grote collectie
couveuses  en allerlei oefenmateriaal voor de zorg.
Te veel om op te noemen. In een kluis hadden ze allemaal
speldjes liggen van de verschillende opleidingen en
ziekenhuizen.
Alle kasten mochten we openen en bij de verschillende uni-
formen mocht  je ook even passen. Voor velen riep dit de no-
dige herinneringen op en was het heel herkenbaar. Voor an-
deren was het nieuw en leuk om het verhaal van een ver-
pleegkundige te horen hoe het er vroeger aan toe ging.
Na de koffie was er ook nog gelegenheid om te kijken in de
naast gelegen oude apotheek.
 
Na afloop kregen alle dames het boekje
"Handen uit de mouwen" mee naar huis.
Zeker een bezoekje waard.
Bezoektijden: 11.00 – 14.00 uur; iedere 2e woensdag en
4e dinsdag van de maand. Jeanette van der Meer
 
Meer informatie: website https://verpleegkundigerfgoed.nlVroegere apotheek
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Een nieuw verenigingsjaar, een heel nieuw programma.
Elk jaar is het weer een uitdaging om een programma te
maken met voor elk wat wils.
Binnen onze vereniging hebben wij een programmaboekje
commissie die bestaat uit 2 bestuursleden, 2 leden en een
coördinator.
In februari komen de contactvrouwen en het bestuur bij el-
kaar en worden nieuwe suggesties van de leden aangedra-
gen.
Daarna gaat de commissie er mee aan de slag en elk jaar is
het weer mooi om te zien hoe het dan weer gelukt is om een
gevarieerd programma in elkaar te zetten.
Zo is het een programma voor en door de leden.
Dit jaar komen er verschillende thema’s aan de orde zoals:
Persoonlijke Uitvaartverzorging, Therapiehonden, Operatie
Steenbreek, een reisverslag van een boottocht naar de Lofo-
ten, een komische conference, een lezing over geboren zijn in
een verkeerd lichaam, een paddenstoelenwandeling, de
Amish en de kerstavond. (Kijk voor het gehele programma op
onze website).
Soms blijft een suggestie wel eens op de plank liggen omdat
men het bijvoorbeeld te beladen vindt.
Dat overkwam ons ook m.b.t.
het onderwerp “Uitvaartverzorging”.
Toch een beladen onderwerp, maar ook een onderwerp waar
je allemaal een keer mee te maken krijgt.
Op 29 januari jl. stond dit onderwerp op de agenda tijdens
onze eerste koffieochtend van het jaar.
De mannen werden dit keer ook uitgenodigd.
Wij hadden een plaatselijke uitvaartverzorger uitgenodigd om
over zijn werk te komen praten.
Aan de hand van een PowerPointpresentatie kregen we een
goed beeld over persoonlijke uitvaartverzorging.
Wanneer een dierbare overlijdt moet er veel geregeld wor-
den.
De uitvaartverzorger begeleid u op een persoonlijke manier in
dit proces.
Aandacht, zorg en nazorg bij een verlies is erg belangrijk.
Samen met de nabestaanden zorgt hij voor een uitvaart, die
bij de overledene, maar ook bij de nabestaanden past.
Wat moet je doen als iemand overlijdt, daar begon de presen-
tatie mee.
Samen met de uitvaartverzorger wordt dan alles rondom de
uitvaart besproken:
De opbaring (de verzorging van de overledene)
Begrafenis of crematie (welke kist e.d.)
Zorg en nazorg
Verzekeringen (wat zit er in het pakket e.d.)
Ook zaken als, waar vindt de plechtigheid plaats en het
schrijven van teksten, de rouwkaart etc. komen aan de orde.

Er komt heel veel op de nabestaanden af en de uitvaartver-
zorger ondersteund en adviseert daarbij.
We kregen voorbeelden te zien van verschillende soorten van
opbaren. Er was ook een houten baar met koelplaat in de
zaal. En de uitvaartverzorger legde uit dat er nu ook een
nieuwe manier van opbaren is waarbij koelen niet meer nodig
is maar waar gebruik gemaakt wordt van zakjes die het ont-
bindingsproces tegenhouden.
Verder kregen we uitleg over de soorten kisten of rouwauto’s
waaruit je kunt kiezen.
Maar dat je ook zelf voor vervoer e.d. kunt zorgen.
 
Tegenwoordig mag eigenlijk alles.
De presentatie was duidelijk en tussendoor kon men ook vra-
gen stellen.
Ondanks dat het een beladen onderwerp is, was de sfeer in
de zaal juist heel erg ontspannen.
Na afloop konden de aanwezigen ook nog vragen stellen en
er lagen allerlei uitvaart gerelateerde artikelen op tafel, waar
men met veel interesse in heeft gekeken.
Ook was er een bloemist aanwezig die ook rouwboeketten
maakt en iemand die op verzoek een filmopname maakt van
de uitvaart.
 
Wij wilden dit artikel graag aanbieden voor het Magazine,
omdat andere afdelingen misschien ook weleens suggesties 

Persoonlijke uitvaartverzorging

op de plank hebben liggen, die wat gevoelig liggen.

Ga de uitdaging aan, want wij hebben deze koffieochtend als
zeer waardevol ervaren. Vrouwen van Nu Ens.
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Jannie Limburg                             Droom 
                       Verandering
                             Wens

Dromen
Durven
Doen 
In de workshop van Jannie Limburg 
van bureau Peervis tijdens de
jaarvergadering van 2 april in de
“Open Hof” te Dronten maken we een
reis door de betekenis van dromen  (zo-
wel van ’s nachts als die van overdag) in
verschillende culturen. En we kijken hoe
vrouwen van de wereld van nu omgaan
met hun dromen.
 
De herkomst van het woord ‘droom’ 
is niet helemaal zeker.  Komt het  van ‘-
draugma’,  wat ‘bedrog’ betekent of juist
van het Oudsaksische ‘dröm’ wat juist ‘-
vreugde, jubel, gezang betekent.
Dromen spelen in alle religies en
culturen een rol. Soms worden ze gezien
als visioenen, symbolen of  openbarin-
gen. Het duiden van dromen is een oude
kunst die nog steeds leeft.
Op www.droominfo.nl kan je bijvoor-
beeld lezen dat als je voor iemand weg-
rent in je droom  je eigenlijk iets niet
onder ogen wilt zien in je leven.
 
Sigmund Freud  schreef  rond 1900 een
boek over droomduiding. Volgens Freud
kan je via het onderzoeken van je
dromen jezelf en je onderbewustzijn
beter leren kennen. In zijn boek staan
concrete voorbeelden. Dromen waarin
je door zelf te bewegen door de lucht
kunt vliegen, zijn  volgens Freud herin-
neringen uit  je kindertijd, toen je papa je
door de lucht zwierde.
 
Dromen doen we in de REM-fase
Als je in slaap valt zijn je hersenen nog
druk bezig. Je slaap bestaat uit een
cyclus die steeds ongeveer 45 minuten
duurt. Steeds is er een moment van
REM-slaap, hele diepe slaap en dat is het
moment waarin de meeste dromen
voorkomen.
Als je verdriet hebt bent droom je vaak
meer. Misschien helpen deze dromen je
om je verdriet te verwerken.

 
Als je droomt staan je ‘controle syste-
men’ uit. In je droom kan dus alles. Soms
vinden mensen hierdoor oplossingen
voor problemen of uitdagingen uit hun
leven.
‘Dromen’ is ook ‘wensen van
verandering’
In je leven kan je verlangen naar het
veranderen van omstandigheden
deugden van jezelf. Daar gaat het thema
van Vrouwen van Nu van dit jaar over.
In de zaal zijn de meeste  vrouwen zo
tevreden met hun leven dat zij geen
bijzondere droom of wens hebben.
Wel willen zij graag dat hun familie en
zijzelf gelukkig en gezond blijven
natuurlijk!
Dromen kunnen ook gaan over
‘deugden’. Je wilt misschien  meer voor
jezelf opkomen of zorgzamer, vriendelij-
ker worden of iets nieuws leren.
 
Wat heb je nodig om je dromen te
verwezenlijken? Het blijkt dat de cul-
tuur waarin je opgroeit een grote rol
speelt in hoe je grip pakt op je eigen
leven. We staan daarom even stil bij de
babytijd en bekijken een fragment uit
een film waarin 4 baby’s gevolgd wor-
den in hun eerste levensjaar. De over-
eenkomsten tussen mensen zijn veel
groter dan de verschillen. Overal brengt

de baby geluk, ontroering, blijdschap en
zorg, slapeloosheid en onzekerheid. Voor
een groot gedeelte van de wereld
brengen kinderen ook zekerheid voor in
de toekomst: oudedagsvoorziening. Dat
geldt voor de Vrouwen van Nu in
Dronten absoluut niet meer.
De (klein)kinderen brengen vreugde en
geluk maar niemand is van hen
afhankelijk om te overleven. We staan
even stil bij de mate waarin je als meisje
in jouw gezin
vroeger gestimuleerd werd om je eigen
dromen na te streven. Kon je nee zeggen
tegen je ouders? Mocht je zelf kiezen in
het leven? Is je geleerd om zelfstandig te
zijn.? Allemaal punten die ook vandaag
nog door kunnen spelen in hoe je met je
eigen leven omgaat.
 
Als afsluiting krijgt iedereen die dat wil
een ballon. Deze moet goed opgeblazen
worden. We bouwen spanning op door
met een speld door de zaal te lopen ter-
wijl iedereen met de ogen dicht de bal-
lon vast houdt. .. Hoe goed kan je aan je
dromen werken als je veel zorgen aan je
hoofd hebt? We eindigen met zelf
gemaakt vuurwerk door de ballonnen
lek te prikken. Jannie Limburg
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Agenda
21 mei: Agrarische Toer
Waar: Oostelijk Flevoland
Tijd: 9.00 tot 17.00 uur
6 augustus: Provinciale fietsdag
Waar: Bant
Tijd: 9.30 tot 15.30 uur
10 oktober: Vrouwen van Nu Beurs
Waar: In Avifauna, Alphen aan de Rijn
17 oktober: Stadswandeling
Waar: Amersfoort
Verder info op de website:
vrouwenvannu.nl/flevoland
Kopij inleveren voor 20 juli
vrouwenvannu.redactieflevoland@gmail.
com

Fietsdag
Bant
Dinsdag 6 augustus 2019                         
Ontvangst: met koffie/thee en iets
lekkers om 9.30 uur bij Vakantiepark 
“Eigen Wijze” Schoterpad 1, Bant
Vertrek om 10.00 uur door een mooi
bosgebied met plant en diersoorten die
in andere delen van Nederland niet meer
voor komen. Er wordt ons hier het een
en ander uitgelegd over de heren van
Kuinre en de Burcht uit 1170.                 
Kuinre was een florerende handels-
plaats. We fietsen langs de oude haven
van Kuinre,  via Blankenham naar Luttel-
geest met veel nieuwe kasbedrijven.
We stoppen bij een fruitbedrijf in kersen
waar we uitleg krijgen over het bedrijf.
Tijd voor de lunch. Wij zorgen voor melk,
karnemelk.                                   
Verder richting Bant met uitleg over dit
gebied en landgoederenproject.        
We fietsen nog naar een mooie boerde-
rijtuin die we gaan bezichtigen.             
Na deze stop fietsen we terug via het
bos naar “Eigen Wijze” voor een hapje en
een drankje.
Zelf meenemen: Lunch, drinken en fruit
voor onderweg.
Kosten: € 12.50 Bij de start te voldoen   
Opgeven: Tot 30 juli bij: Théa Reinhart.
Telefoon 036 5246890 of  mail:                 
vrouwenvannu.flevoland.cultuur@gmail.
com     Opgeven is betalen!                     
                                                                  

Afscheid van Lianne Schlepers –
Conijn als algemeen bestuurslid en oud
secretaris van het PB Flevoland.
Lianne, ik heb jou de het afgelopen jaar
ervaren als de steunpilaar van ons
bestuur. Je bent een echte Truus de
Mier; niet zo druk maar wel zo snel.
Ongelooflijk; in het begin moest ik daar
echt aan wennen. We spreken in een
vergadering af dat Julia het secretariaat
van je gaat overnemen en dat jullie daar
samen afspraken over gaan maken. De
Lianne actie is dan: je maakt een af-
spraak met Julia, neemt alle spullen mee,
legt die bij Julia neer en zegt: “als je het
volledig gaat doen dan pak je het ge-
makkelijker op, ik ondersteun je wel”.
En ………. zo werkt het dan ook. Julia pakt
het op en we hoeven jou maar iets te
vragen en hup het is geregeld. Nog zo’n
mooi voorbeeld; we hebben bij jou thuis
een bestuursvergadering en ik kan het
bijgestelde jaarverslag van de Cie C&T
niet zo gauw vinden. Ik rij naar huis en
wat staat er bij binnenkomst in mijn
mailbox…….. Juist ja, je mag nooit meer
raden. Je bent gewoon altijd snel in het
beantwoorden van vragen!
Dat gaan we missen, zeker weten.
Jouw 6 jaren in het PB bestuur zitten
erop, jammer voor ons!  Gelukkig mogen
we nog een beroep op je doen bij zaken
die voor ons ff niet zijn in te plannen: zo
ga je in juni als toehoorder mee naar de
ledenraad om Julia te ondersteunen die
Flevoland vertegenwoordigt,  ook verte-
genwoordig je samen met Julia het PB
op het 100 jarig jubileum van VvN Fries-
land, gelukkig blijf je –in je eentje – onze
redactie commissie doen en last but not
least: je bent de aanjager in de Agrari-
sche Commissie 2019.  Lianne; we
nemen gewoon geen afscheid!!!!!!!!
We hebben wel een cadeau dat je
volgens ons heel graag wilde hebben en
een bloemetje om je te bedanken voor je
jarenlange inzet. Dankjewel en tot
gauw!!! Voorzitter: Marjo van der Sluis

Afscheid van Fré Topper – Sikkema als
penningmeester van het PB Flevoland
Lieve Fré, wat spijtig dat je nu
– na 3 jaren al - afscheid moet nemen
van ons PB clubje.
Net toen het allemaal een lekker begon
te lopen en we aan elkaar wenden
begon voor jou het kwakkelen.
Je hoopte en verwachte dat het allemaal
wel mee zou vallen maar het viel niet
mee. En heel vervelend voor jou, steeds
vaker liet je lijf jou in de steek en moest
je op het laatst toch nog vergaderingen
of bijeenkomsten afzeggen. En dat past
helemaal niet bij jou.
Want je bent een doorzetter, een pen-
ningmeester die houdt van de puntjes
op de i en heel nauwkeurig en zuinig op
onze centen paste. Die worstelde met
de computer maar ……. overwon!! Want
Fré; je bent een Topper!!
We zullen jou missen, als bewaker van
de financiën maar bovenal als een goede
VvNu vriendin die met haar 50 jaren
ervaring als lid ons ook kon vertellen hoe
het vroeger in zijn werk ging.
We gaan je niet uit het oog verliezen!
Voor nu is belangrijk dat je een goede
diagnose krijgt voor jouw ziek zijn en dat
je met therapie en medicijnen de
grootste vermoeidheid onder de knie
krijgt. Fré, dank je wel voor alles wat je
in de afgelopen jaren voor ons gedaan
hebt. Het ga je goed.
Uiteraard onderstrepen we deze woor-
den met een presentje en een bos
bloemen. Voorzitter: Marjo van der Sluis

Nieuws
uit het PB

Lianne Schlepers en Fré Topper
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