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Het zomer reces staat voor de deur
De eerste warme zomerdagen van 2017
hebben we al achter de rug. Voor de
collegae reden om hun patienten, daar
waar mogelijk, vooral buiten aktief te
laten worden. Maar ook voor u zelf om te genieten op een festival of in de rust
van de vrije natuur. Tevens om rekening te houden met de planning in de
praktijken om alle vrije momenten optimaal te benutten. Plannen maken en
frisse ideeen opdoen voor in- en voor na de vakantie. Bijscholing afspreken en
het symposium inplannen. Vergeet U zich niet om tijdig aan te melden (zie
onder) voor 29 september voor de jaarlijkse Urk-dag ? Het wordt een
vakantieperiode om uit te rusten maar daar kun je het best druk mee hebben.

Reaktie op onze oproep naar fotomateriaal
Onze oproep om audiovideo
en/of
foto
materiaal aan te reiken
leverde een paar fraaie
resultaten op. Uit het
archief van collega Pieter
van
den
Bergh
uit
Simpelveld.
Mijn lieftallige moeder , van
inmiddels 92 lentes jong,
behoorde in 1951 tot de
eerste groep studenten van
de
opleiding
tot
Heilgymnastiek en massage in Heerlen. De heer Harry Koolen was in Limburg de
grondlegger van de opleiding. Deze is inmiddels uitgegroeid tot Zuyd Hoge School faculteit
fysiotherapie. In bijgevoegde foto staat de groep samen met de oprichter. De namen van
de collegae wist mijn moeder nog goed te herinneren. Haar lichamelijke en geestelijke
gezondheid is overigens, op een versleten heup na, nog redelijk goed!
Staand van links naar rechts: Dhr. Harry Koolen, Jet Zink, Hanneke Bonheur, Klaasje
Jonkman, mijn moeder Pop van den Bergh- Schutgens. 1e rij: Pierre Heldens (6x
eindexamen elders en later ingestroomd!), Stans Hamers. Van deze groep is Stans Hamers,
getrouwd met een meneer Bergstein, nog in leven. De status van Jet Zink is onbekend. De
overige zijn inmiddels niet meer onder ons.
De foto moet vermoedelijk in de zomer van 1952 genomen zijn in de achtertuin van de
opleiding.
Met dank aan mevrouw Pop van de Bergh-Schutgens voor de beschikbaarstelling van dit
materiaal vol herinneringen.
Bent u nog in het bezit van dergelijke foto's dan houden we ons sterk aanbevolen.

Jaarlijkse URK-DAG
Jaarlijkse URK-DAG
Op 29 september staan we in ons Atelier , Foksdiep 8 te Urk weer voor U
klaar om ons te verdiepen in onze eigen geschiedenis. Omdat de ruimte
slechts voor 50 personen geschikt is kunt u zich, als u dit nog niet heeft
gedaan, niet snel genoeg opgeven om op deze bijzondere dag aanwezig te
zijn.
Uw inschrijving
per mail naar stgefy@kpnmail.nl
Onder gelijktijdige
overmaking van € 5,= op
NL85INGB0006065452 t.n.v. Stichting
Geschiedenis
Fysiotherapie,
Koningin
Julianalaan
90
3738
VD
Maartensdijk. Als niet begunstiger a € 25,=

Prof.Dr.Paul Helders
Naar aanleiding van zijn visie over de recente
geschiedenis Fysiotherapie

Dr. Wim Hullegie
Naar aanleiding van zijn boek :
Van Kwallen naar Kwalen

Loes Jalink
Naar aanleiding van haar herinneringen aan het
ontstaan van de methode Bobath in het Nederlandse
taalgebied.

De eerste curatoren van de Stichting
De Stichting Geschiedenis Fysiotherapie (SGF) is
verantwoordelijk voor een zorgvuldige omgang met
het erfgoed dat ze voor (en namens) de beroepsgroep
fysiotherapie beheert. Het erfgoed in bezit van de
SGF is het geheugen van de beroepsgroep en het
referentiepunt in de fysiotherapie.
Het SGF bestuur mist de expertise om op alle
gebieden van de fysiotherapie de juiste beslissingen
te nemen ten aanzien van aanschaf en afstoten van
materiaal en om leemtes in de collectie te signaleren.
Alles altijd met het doel de kwaliteit van het in bezit
zijnde erfgoed te verbeteren.
Daarom laat het bestuur deze taak graag uitvoeren
door vrijwilligers van de specialisten verenigingen.
Deze vrijwilligers/experts hebben kennis van het
gebied van hun specialisatie. Zij hebben contacten met
het bestuur en commissies op het gebied van hun
specialisatie. Ze hebben makkelijker toegang tot
verenigingsmedia , hebben kennis van ontwikkelingen ,
van opelidingen en instituties. Zij zijn zelf of kennen leidende personen
uit hun
specialisatie.
Namens de NVFK zijn voorgedragen Regina Ram-de Ridder en Truus Rohmer-Vrij. Zij
zullen een volgende keer hun eerste ervaringen met het curatorschap met u delen .

Opmerkingen van de secretaris.
Voor uw welgemeende op-aanmerkingen houden wij ons aanbevolen. Ook als u ons nieuws te
melden heeft of als uw persoonlijke gegevens worden gewijzigd kan dat altijd worden
doorgegeven aan het secretariaat:
Stichting Geschiedenis Fysiotherapie: stgefy@kpnmail.nl of 06-46242810
Laat ook uw collegae horen dat wij aanvullingen van onze collectie apparatuur en/of boeken
voor onze bibliotheek welke nog ontbreken graag in ontvangst nemen.
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Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u wschoemans@planet.nl toe aan uw adresboek.

