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IN MEMORIAM 
 
Wilma van Kleef-Bergmans 
25-03-1958 – 05-01-2018 (59 jaar) 
 

 
 

Vrijdag 5 januari 2018 bereikte ons het 
droevige bericht dat Wilma van Kleef-
Bergmans op 59-jarige leeftijd toch nog 
plotseling is overleden. Wilma tobde helaas al 
enige jaren met haar gezondheid en zij leed aan 
diverse aandoeningen. Zij werd begin van het 
nieuwe jaar opgenomen met wat werd 
aangenomen een longontsteking en wat later 
een longembolie bleek te zijn. Het werd haar 
helaas fataal. 
 

Wilma behaalde in 1975 op haar 16de haar 
EHBO-diploma. Vier jaar later behaalde zij 
haar LOTUS-diploma waardoor zij het jongste 
LOTUS-lid in Nederland werd. 
 

Op onze jaarvergadering in 2015 werd Wilma 
gehuldigd voor haar 40-jarige EHBO-jubileum. 
Zij mocht de Grote Zilveren Dr. C.B. Tilanus 
medaille in ontvangst nemen mede door haar 
grote verdiensten voor de LOTUS-vereniging 
“de Langstraat” maar zeker ook voor haar 
bestuurlijke functies binnen de Landelijke 
LOTUS-vereniging. 
 

Onze vereniging verliest in Wilma een trouw en 
erg betrokken lid die heel veel heeft betekend 
als LOTUS-lid. 
 

Het bestuur wenst mede via deze weg de 
familie Bergmans maar zeker ook de familie 
van Kleef heel veel sterkte toe bij het 
verwerken van dit grote verlies. 
Moge de vele mooie herinneringen aan Wilma 
voor hun maar ook ons hierbij tot troost en 
steun zijn. 
 
Het Bestuur  

KINDERZIEKTEN 
 
De Nederlandse jeugd is nog nooit zo gezond 
geweest als nu. Zo hebben we in de 20e eeuw een 
afname in de zuigelingensterfte gezien van 95%. 
Twee tot drie generaties geleden kregen nog veel 
kinderen difterie, kinkhoest, polio, pokken, 
tuberculose et cetera: ziekten die we tegenwoordig 
niet of uiterst zelden nog tegenkomen maar waar 
kinderen uit vorige generaties vaak aan overleden 
of langdurig ( soms levenslang) een handicap aan 
overhielden.  
 
Toch worden anno nu kinderen nog steeds af en 
toe ziek: vervelend, meestal van korte duur en 
gelukkig slechts zelden met dramatische gevolgen. 
 
Er is ook een keerzijde: tegenover de afname van 
infectieziekten zien we een toename van 
ziektebeelden die te maken hebben met onze 
moderne maatschappij met veel welvaart. Nieuwe 
bedreigingen leiden tot ziektebeelden die we 
voorheen niet of veel minder zagen.  
 
Op 26 februari houdt Dhr. Yvo Fassaert een lezing 
over Kinderziekten. Hij bespreekt daarbij zowel de 
nog steeds veelvoorkomende “klassieke” 
kinderziekten als de kinderziekten van de 21e 
eeuw. Plaats: Walewyc-Mavo, aanvang 20:00 uur 
 

Onze leden van de maandagavond- en 
zaterdagherhaling, van de hartstichting en EHAK 
zijn van harte welkom bij deze lezing. 
 

 
 
 
 


