
Foto's 1960 - 1964
"Helaas ben ik de meeste namen vergeten, maar het is al zo lang geleden en ik
heb uit die tijd alleen met Anke Swart altijd contact gehouden.
Na mijn opleiding in het St. Ignatius Ziekenhuis, heb ik de kraam gedaan in
Utrecht en daarna verloskunde in Manchester ( Engeland).
Na drie jaar keerde ik terug naar Nederland waar ik werkte op de verloskamers
van het Onze Lieve Vrouwe Ziekenhuis in Amsterdam.
In die stad ben ik getrouwd, kreeg een zoon en een dochter. Later werd ik
gezegend met vijf kleinkinderen.
Nu woon ik in Oegstgeest waar ik soms nog wat verpleeghandelingen doe, om
me heen. Het blijft er in zitten, zal ik maar zeggen"

Mia 's Gravezande - Kuyper
mede namens haar zuster, Margot van Breukelen-Kuyper



Refter verpleegsters

Op onze kamer, met bezoek. Van rechts naar links:

Margot;
Mijn jongste zusje in een uniform van ons;
Vriendin Vrony;
Mia Kuyper;
Mijn jongste broer Jan, gevaarlijk in de dakgoot.



De linkerdeur was van de kamer van de conrector, dhr Tonino



Margot Kuyper, voorkant ziekenhuisMargot Kuyper op onze brandtrap
die weleens werd gebruikt als we
te laat thuis waren

Onze kamer. Het waren lange pijpenladen.
Ik sliep hier met mijn zus Margot Kuyper. Ze is hier in uniform en staat
op het punt te gaan werken.
We hadden bezoek. Mijn vader zit op de achtergrond



Rechts achter Anke Swart, dochter van oogarts Swart in het Ignatius Ziekenhuis.
Ze was mijn beste vriendin al die jaren.
Helaas is ze Paaszaterdag 2011 overleden. Ik was de laatste 3 uur van haar leven bij haar.

Margot Kuyper Mia Kuyper





De jaargroep van mijn zus Margot Kuyper. Zij begon een half jaar eerder.
Ze spreekt hier namens haar verpleegjaargroep een dankwoord voor de leiding van het
ziekenhuis en onze verpleeggroep, die de avond had verzorgd

Onze jaargroep, die een avond verzorgde voor de eindgroep die examen had gedaan.
Het was de gewoonte dat de voorlaatste groep dit deed met een thema of in een bepaalde
sfeer. In dit geval een Tiroler avond in Tiroler kleding.
Meest links op de foto Anke Swart. Helaas ben ik de andere namen vergeten





Feest na het tekenen van de diploma's. Rechts naast de lamp zitten Anke Swart en Mia Kuyper.
We hadden een broeder in de groep uit Zeeland.



Els Oudenhuis kreeg haar speld

Felicitaties door de specialisten



Onze eindexamengroep, geslaagd in 1964.
Helemaal links onze mentrix. Midden rechts met bloemen Mia Kuyper en Anke Swart,
mijn vriendin, naast me.
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