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Nieuwsbrief D.I.O.R.nr. 1   Jaargang  10                  Februari 2014 !!
Beste leden, !!
In deze nieuwsbrief treft u aan: 
Welkom nieuwe leden       Blz. 1 
Brief van de voorzitter betreffende versterking bestuur   Blz. 2 
Uitnodiging World Kidney Day op 13 maart 2014    Blz. 3 
Op vakantie in Nederland in “De Eemhof”     Blz. 4 
Uitnodiging groepsbijeenkomst partners 5 juni 2014   Blz. 5 
Ingezonden brief over de vakantiebeurs Dieny Hollegien   Blz. 5 + 6 
Ingezonden brief over de vakantiebeurs Rijk Marcus   Blz. 6  
Oproep: heeft uw ervaring met dialyse tijdens vakantie   Blz. 6 
Felicitaties voor Mw. L.M. Hemmes en Dhr. I.A. Ham   Blz. 7 
Stukje over schenkingen/donaties/giften     Blz. 7 
Nieuwe ziekenhuis met foto’s van diverse dialyseren patiënten  Blz. 8 
Vanuit het management       Blz. 9 
Welkom, stukje van de Medisch Maatschappelijk Werk   Blz. 10 
Getransplanteerden nieuws en overleden patiënten   Blz. 10 
Recept van de diëtiste       Blz. 11 + 12 
Aanmeldingsformulier voor groepsbijeenkomst partners   Blz. 13 
Colofoon         Blz. 14 
Aanmeldingsformulier voor World Kidney Day 13 maart 2014  Blz. 15. !!!!!
     !  !!!
Wij zijn zeer verheugd met de komst van weer een paar nieuwe leden en willen u allen van 
harte welkom heten. Wij wensen u allen een fijne tijd toe als lid van D.I.O.R. !
Dhr. P.H.L. Hollegien, Dhr. J. Rietveld, Dhr. R. van Rij, Dhr. E. Hoefste. !!
     !  !!!!
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     !  !!!
Versterking bestuur !!

Beste Leden, !
Na het plotselinge vertrek van onze voorzitter, Henny Versteeg, was er de noodzaak om ons 
bestuur weer op sterkte te krijgen. 
Met behulp van diverse medewerksters van de afdeling, hebben wij diverse mensen bereid 
gevonden om hun handen uit de mouwen te steken voor uw patiëntenvereniging .D.I.O.R. !
Hierbij vast een overzicht van de vrijwilligers: !
Daar de functie als voorzitter door mij vergeven was aan Henny Versteeg, heb ik in overleg 
deze functie per heden weer op mij genomen. !
Jaap Prior zal mij, als vicevoorzitter, bijstaan. !
Frans Jeltes (PD) en Piet den Uil (HD) willen graag de D.I.O.R. bij nieuwe patiënten gaan 
promoten en tevens in overleg met maatschappelijk werk een beetje ondersteuning bieden. 
Frans wil daarbij ook Cora en Lia ondersteunen bij hun werk. !
Herman Hollegien wil hand en spandiensten gaan verrichten en tevens de rol van 2e 
penningmeester op zich nemen. 
Daarbij heeft zijn zoon, Paul Hollegien, uit eigener beweging aangeboden om als 
penningmeester te fungeren. 
De heren Rijk Marcus en Henk van Maaren blijven als bestuurslid meedraaien met de 
vereniging. 
Mevrouw Loes Schoots is contactpersoon op de dinsdag-, donderdag- en zaterdag 
ochtend. Heeft u vragen, dan kunt u op die ochtenden terecht bij Loes tijdens de 
dialyse in Amersfoort. 
Op dit moment zijn we nog in gesprek met één persoon, maar daar hoort u de volgende keer 
meer over. 
Het huidige bestuur is zeer blij met de toezegging van de vrijwilligers. !
In de nabije toekomst zal een ieder zijn draai gevonden hebben en zo onze vereniging 
daadkrachtiger maken. !
Met vriendelijke groet, 
Henry van Wegen 
Uw voorzitter !!!
      

     !  !!!!
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Uitnodiging voor alle patiënten/partners en andere 
geïnteresseerden. !

Beste dialyse patiënten, !
Hierbij willen wij u graag uitnodigen voor de World Kidney Day 2014. 
Wij hebben als thema voor deze middag gekozen: Vakantiebeurs D.I.O.R. 
  
Hier willen wij weer een gezellige samenkomst van maken. Deze wordt gehouden op  
donderdag 13 maart 2014 vanaf 13:00 uur. !

We hebben deze keer weer gekozen voor: 
The Old Peppermill 
Nijkerkerstraat 43A 

3871 KB Hoevelaken 
Tel: 033-2570709. !

Er zullen een aantal patiënten praten over hun ervaringen met o.a. HD en PD 
tijdens hun vakantie. Ook proberen wij er een verpleegkundige bij te krijgen, die met  
de reizen van de Nierstichting is meegeweest. Daarnaast hopen we ook dat de heer  
Hans Bart van NVN op deze middag bij ons aanwezig zal zijn. !
Iedereen is deze middag welkom, ook als u geen vakantie plannen mocht hebben. 
Er zal ruimschoots de tijd zijn om weer even bij te kletsen met elkaar. 
Waarschijnlijk wordt er halverwege de middag nog een verloting gehouden, met 
leuke prijzen.  !
Alles mag niets moet is ons motto voor deze middag. 
De entree voor deze middag is gratis. !
U wordt vanaf +/- 13:00 uur verwacht met een kopje koffie/thee met wat lekkers erbij. 
Met de eerst spreker willen we rond 13.30 uur beginnen. 
Het einde van de middag zal zo rond 16:30 uur liggen. !
Wilt u graag komen, maar heeft u geen vervoer. Graag even een belletje zodat wij 
u hiermee eventueel kunnen helpen. 
Deze aanmelding kunt u deponeren in de D.I.O.R. bus op de dialyse afdeling. 
U kunt zich ook aanmelden bij: Cora Knijff telefoon: 0348-418678 of 06-23778278 
of per email: theknijfffamily@hotmail.com !!
Tot ziens !
Met vriendelijke groet, 
Het Bestuur van D.I.O.R. !

Het Bestuur hoopt op een hoge opkomst. !
Aanmeldingsformulier verderop in deze nieuwsbrief! 

     



      !
     !  !!
Op vakantie en toch de zorg van vertrouwde gezichten 

Dit kan in  De  Eemhof 

 In samenwerking met Center Parcs is er op het complex van Marina de Eemhof  (te 
Zeewolde) een dialysecentrum van het Meander Medisch Centrum, dat zorg kan bieden aan 
meerdere dialyse patiënten per dag. U dient eerst telefonisch een dialysebehandeling aan te 
vragen via uw dialysecentrum te Amersfoort. 

Het dialysecentrum in de Eemhof ligt op de begane grond, met prachtig uitzicht over de 
haven en het Eemmeer. De locatie beschikt over airconditioning en is uiteraard 
rolstoeltoegankelijk. Ook als u met uw boot in Marina De Eemhof ligt, kunt u gebruik maken 
van ons dialysecentrum. 

Voor dialyse patiënten is er een speciaal arrangement gemaakt, waarbij u bij aankomst 
vervroegd uw cottage in kan (13.00 uur) en u een parkeervergunning krijgt, zodat u dicht bij 
uw cottage kunt parkeren. 

Hoe te boeken: U kunt  een boeking maken bij Center Parcs  voor een verblijf in De 
Eemhof. Tijdens Stap 4 van het boekingsproces (Cottage extra's) kunt u onder 
"Arrangementen/Overige Arrangementen" het Dialyse Arrangement aanvinken. Vervolgens 
kunt u uw boeking afmaken. 

Via internet: www.centerparcs.nl 

Telefonisch: 0900 660 6600 (€ 0,50 p.m) 

  

Nadat u uw boeking heeft gemaakt kunt u contact opnemen met locatie Amersfoort om de 
detailafspraken in verband met de dialyse te maken. 

Mocht u meer informatie willen kunt u ook bij uw maatschappelijk werker van de dialyse 
afdeling informeren. 

!   !  

  

     !  
      



!!
       -4- 
     !  !
  
Amersfoort, 31-1-2014 !!
Betreft : uitnodiging voor een groepsbijeenkomst van 
              partners van HD/PD patiënten van het Meander Medisch Centrum !
Geachte heer en/of mevrouw,  !
Als maatschappelijk werkers van de dialyse zijn wij betrokken bij uw partner.   
U bent minder in de gelegenheid om uw vragen en of opmerkingen te delen. Vanuit ervaring 
blijkt dat dialyse veel zorg en aandacht met zich meebrengt.  
Wij willen u daarom de gelegenheid bieden om, samen met ons en andere partners van hd 
of pd patiënten elkaar te ontmoeten. Met elkaar bent u ervaringsdeskundigen. U kunt tips en 
raad geven, vragen stellen. Kortom iets voor elkaar betekenen.  !
Onderwerpen kunnen bijvoorbeeld zijn: vochtbeperking, het aanpassen aan alle 
veranderingen, vakantie , afhankelijkheid, zorg hebben om uw partner, omgaan met 
vermoeidheid van je partner, etc. !
donderdag 5 juni  van  19.00 -20.30 op de dialyse-afdeling. !
Wilt u onderstaand strookje invullen en retourneren vóór 22 mei a.s.? 
Meer informatie is verkrijgbaar bij Marion Swager en Ingrid Moraal 
Maatschappelijk werk dialyse.  
Tel 033-8502658 !
Aanmeldingsformulier vindt u verderop in deze nieuwsbrief.                                                       
  !
     !  !

De vakantiebeurs van de NVN !
Voor het eerst naar de vakantiebeurs van de NVN.  
Ik, Dieny Hollegien, ben namelijk in juni 2013 begonnen met dialyseren in het Meander MC. 
Vrij kort daarna zijn mijn man en ik lid geworden van D.I.O.R. en dus ook van de NVN. 
Nu zijn wij op zaterdag 25 januari 2014 naar de vakantiebeurs geweest welke werd 
gehouden in het Leerhotel te Amersfoort. 
Om hier naar toe te kunnen heb ik met de medewerking van de dialyseafdeling van het 
Meander Mc de dialyse dag van zaterdag naar zondag kunnen verplaatsen. 
Om ongeveer half tien kwamen wij aan. Na het aanmelden, waarbij wij het programma en 
nog wat aanvullende informatie kregen, was er koffie en koek. 
Er waren meerdere informatiesessies verspreid over 4 tijdstippen, mijn man en ik, hebben er  
hier 3 van bezocht. 
Deze gingen over de volgende onderwerpen: informatie over vakanties via de Nierstichting, 
informatie over dialysemogelijkheden tijdens de vakantie in Nederland en mogelijkheid tot 
het stellen van vragen aan o.a. de directeur van de NVN. 
Het waren leerzame sessies en alles werd duidelijk uitgelegd en er was voldoende tijd voor 
het stellen van vragen. 



De vakantiebeurs van de NVN (vervolg) 
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Ook was er voldoende ruimte voor koffie, thee, lunch en een bezoek aan de markt met een 
grote variatie aan stands en veel voorlichtingsmateriaal. 
De markt was mooi opgezet maar vooral tijdens de pauzes iets te druk bezocht.  
Tegen het einde was er nog een verloting met mooie prijzen (reizen). Helaas hebben we 
niets gewonnen. 
Omdat wij voor de eerste keer op de vakantiebeurs van de NVN waren kunnen wij geen 
vergelijking maken met vorige vakantiebeurzen van de NVN. 
Moe maar voldaan, een stuk wijzer, en met een flink aantal folders zijn we om ongeveer half 
vijf naar huis gegaan. !
Dieny en Herman Hollegien !
     !  !!
Hier een klein berichtje over de vakantie beurs, 
  
Het was voor mij toch een openbaring als je ziet wat er allemaal mogelijk is om als nier-  
patiënt op vakantie te gaan. Wat ik toen die tijd niet wist als dialyserende is,dat je met de 
Nierstichting op reis kon. 
Zelfs onder begeleiding van een verpleegkundige. Maar nu kun je een kliniek uit zoeken, 
waar je maar wilt in Nederland of in het buitenland, er zijn zoveel centra waar je  terecht kunt. 
  
In het buitenland wordt er Duits, Engels en soms Nederlands gesproken, zoals bijvoorbeeld 
in Antalya in Turkije, waar een neuroloog zit, die In Nederland gestudeerd heeft.  
De klinieken die ik op foto’s en film gezien heb, zien er fantastisch uit en vaak mooi gelegen. 
  
Je kunt niet zeggen, dat er geen keus is, alleen is aan jou de keus. 
Durf je de stap te nemen, je in een andere omgeving te laten dialyseren, ik weet wat het is. 
Mij is het best bevallen even weg uit je vertrouwelijke omgeving, en je weer op te laden. 
Ik kan natuurlijk niet voor een ander spreken, maar wat ook je beslist ik wens jullie het aller 
beste, en als je op vakantie gaat een hele fijne vakantie. 
  
Groetjes Rijk Marcus !!!
     !  !!
Oproep 
Heeft u een goede ervaring met een vakantieadres waar u heeft gedialyseerd. 
Laat het ons weten, zodat we dat met onze leden kunnen delen. Wilt u een vakantie-
verhaal delen, schroom niet en mail het ons. Wij willen het graag in onze nieuwsbrief 
plaatsen. Eventueel met foto’s. !
      !
     !  !!
      !
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Nog even een leuke mededeling betreffende de vakantiebeurs. 
Bij binnenkomst op de vakantiebeurs kreeg iedereen een bonnetje voor de verloting, die aan 
het einde van de dag zou worden gehouden. 
Nadat de 3e en de 2e prijs er in één keer uitgingen, moesten er meerdere lootjes getrokken 
worden, voordat de hoofdprijs winnaars bekend waren. 
Heel leuk om nu te kunnen melden is, dat Mw. L.M. Hemmes en haar vriend dhr. I.A. Ham uit 
Scherpenzeel de gelukkige winnaars van een reis naar Turkije zijn geworden. 
Zij zijn ook lid van D.I.O.R., daarom willen wij jullie hierbij van harte feliciteren met het 
winnen van deze leuke prijs. Hij komt bij jullie helemaal op de goed plek. 
Alvast een fijne vakantie toegewenst. !!!
     !  !!!
Schenkingen, Donaties, Giften !
Er is ons al een paar keer gevraagd of wij een “Pot” hadden. 
Daar hebben wij nooit echt bij stil gestaan. In het verleden zijn er leden geweest, die 
spontaan of in overleg met de penningmeester, geld hebben overgemaakt ten behoeve van 
D.I.O.R. !
Indien wij een schenking mogen ontvangen, dan komt deze volledig ten goede aan onze 
vereniging. Hier hebben alle leden dan weer profijt van. !
Mocht U de vereniging financieel extra willen ondersteunen dan kunt u dit doen door middel 
van een storting op onze bankrekening. 
U kunt ook contact opnemen met onze penningmeester, dhr. Paul Hollegien. !
Onze bankrekening heef het IBAN nummer: NL08ABNA0971398186. 
Ten name van: Nierpatiëntenvereniging D.I.O.R. 
Onder vermelding van Schenking, Donatie dan wel Gift. Dit ter verantwoording in het 
kasboek. !
Wilt u persoonlijk contact dan kunt u zich wenden tot onze penningmeester. 
Uiteraard wordt met u wensen rekening gehouden en uw privacy gewaarborgd. !
P.H.L. Hollegien   (Paul)   
Zuivelhof 41    
3828CZ  Hoogland  
Mob: 06-19110239   
Tel: 033-4804112  
p.h.lhollegien@ziggo.nl !!!



     !  
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Nieuwe ziekenhuis !
Hieronder treft u foto’s aan van een paar dialyserende patiënten. Deze foto’s zijn gemaakt 
door dhr. Rijk Marcus. !

!  !  !!

!  !  !

!   !  !
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     !  !!
Vanuit het management 
Op 14 december zijn we verhuisd naar de nieuwe afdeling op Maatweg.   
Een mooie, grote afdeling. Maar net als bij een gewone verhuizing waarbij niet alles gelijk op 
orde is, lopen wij er ook tegen aan dat niet alles kant en klaar is. Er wordt door bijvoorbeeld 
de technische dienst met man en macht gewerkt om alle meldingen te honoreren. 1000 
meldingen waarvan per dag 200 worden weggewerkt maar ook weer 200 nieuwe meldingen 
komen. Kost dus even tijd. 
Welke acties staan er uit om het voor u nog aangenamer te maken: 

1. de dialysestoelen worden verlengd; 
2. er komen bedtoppers voor de nacht patiënten; 
3. op zaal komen tablets  om tv te kijken; houders zijn besteld; 
4. Kapstok wordt gemaakt; 
5. Folie gaat van raam in de ontbijtkamer. 

Welke acties zijn gerealiseerd: 
1. Uitrijkaarten voor hen die met eigen vervoer komen, is geregeld 
2. De oude nachtkastjes zijn vervangen door nieuwe tafeltjes 
3. Parkeerplaatsen in de garage zijn bij de ingang gekomen. 

Helaas kunnen wij geen ijzer met handen breken dus het vraagt soms wat geduld. !!
Personeel 
Geslaagd 
Doke van Gool : Diabetes-opleiding 
Jolanda de Weerd: dialyse opleiding !
Nieuwe medewerkers  
Per december 
Nittert Wiertsema, gediplomeerd dialyseverpleegkundige 
Sophia Kneppers, gediplomeerd dialyseverpleegkundige 
Per februari 
Darinde Smit; cursist dialyse opleiding 
Esther Deijkers, gediplomeerd dialyseverpleegkundige !
Vertrek 
Per 1 maart ga ik na 29 jaar het Meander verlaten. 
Inmiddels is bekend dat Nel Baas, nu teammanager van de IC, mij gaat opvolgen. 
Zij zal per 3 februari starten op de dialyse, zodat wij nog even samen kunnen werken. 
Ik heb er alle vertrouwen in, dat Nel de belangen van de dialyse en in het bijzonder die van 
de dialysepatiënten goed zal behartigen. !!
Met vriendelijke groet, 
Ria de Kleijn.  !!
     !  
!
!
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Welkom!! 

Graag willen wij u laten weten waar u ons kan vinden in het nieuwe ziekenhuis.               
Onze kamer is op de dialyseafdeling. Als u bij de balie aankomt ziet u links een gang.        De 
eerste kamer na de klapdeuren aan uw linkerhand is onze nieuwe kamer.                        U 
bent van harte welkom.  

Ons telefoonnummer is nog ongewijzigd.  033-8502658. 

Wij verwachten half februari  de belastingpakketjes weer binnen te krijgen van de 
Nierstichting. Als u hiervoor belangstelling heeft, horen wij dit graag.  

Met vriendelijke groet, 

Marion Swager en Ingrid Moraal                                                                                    
Medisch Maatschappelijk werk 

      !  

!!
Getransplanteerden nieuws: !
De volgende dialyse patiënten en/of D.I.O.R. leden zijn onlangs getransplanteerd: !
Dhr. J. Severijnse uit Bunschoten op 6-1-2014. 
Dhr. L. Jansen uit Harderwijk op 22-1-2014. 
Dhr. F. Veenstra uit Zeewolde. !!
De volgende patiënten zijn onlangs overleden. Wij willen hierbij de familie heel veel 
sterkte toewensen voor de komende tijd. !
Dhr. W.A. van der Hoef uit Baarn op 30-12-2013 (D.I.O.R.-lid) 
Dhr. W.J. Klopper uit Doorn op 31-12-2013 (D.I.O.R.-lid) 
Dhr. R. Buitenhuis op 2-1-2014 
Dhr. W.S. Kok uit Hooglanderveen op 12-1-2014 (D.I.O.R.-lid) 
Dhr. H. Halimi uit Amersfoort op 15-1-2014 
Dhr. C. de Kruijff op 21-1-2014. !!



!
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RECEPT !
Bloemkoolgratin met zalmfilet (voor 2 personen) !
1 kleine bloemkool in roosjes (400 gram) 
200 ml kookroom 
125 gram geraspte kaas 
200 gram zalmfilet in blokjes 
Ovenschaal  
Tricolore pasta !!
Kook de bloemkoolroosjes gaar 
Verwarm de room in een steelpan en laat de kaas hier al roerende in smelten 
Breng de kaassaus op smaak met peper en Italiaanse kruiden 
Vet de ovenschaal in en verdeel de blokjes zalmfilet met de bloemkoolroosjes hierin 
Schenk de kaassaus erover en bak geheel in 20 minuten lichtbruin in de oven op 200 graden 
Kook de pasta !!

!                  !  !!!
Dit gerecht bevat per portie: 40 gram eiwit, 670 mg natrium, 1115 mg kalium, 850 mg fosfaat 
en 61 gram koolhydraten !
Dit gerecht is ook goed met gekookte of gebakken aardapples te eten. Door echter tricolore 
pasta bij dit gerecht te gebruiken krijgt het gerecht meer kleur en krijgt u er minder kalium 
mee binnen. 
U kunt kaas met minder zout gebruiken waardoor het gerecht natriumarmer wordt. 
Verder kunt u light kookroom gebruiken waardoor het gerecht minder vet  bevat.  !
Wetenswaardigheden vis: 
Het advies is om 2 keer per week vis te eten, waarvan 1 keer vette vis. 
Vette vis is onder andere: makreel, haring, zalm, paling, heilbot, bokking, sardines, forel.  
Matig vette vis is onder andere: baars, schar, tong, tonijn, zeewolf, zeeduivel.  



Magere vis is onder andere: kabeljauw, schelvis, wijting, koolvis.  

!!!
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RECEPT  (vervolg) !!
In vergelijking met vlees bevat vis meer onverzadigd vet. Het verschilt per vissoort hoe het 
vet precies is samengesteld. Een deel van het onverzadigde vet bestaat uit n-3 
langeketenvetzuren ( DHA en EPA). Kweekvis is vaak wat vetter dan wild gevangen vis. Het 
aandeel DHA en EPA is wel lager. 
Zalm is een vette vissoort die zijn roze kleur dankt aan het eten van garnalen en 
planktonkreeftjes. Bij kweekzalm wordt hiervoor een kleurstof aan het voer toegevoegd. 
Vette vis en vislever bevat veel vitamine A en D. Vis bevat ook B-vitamines. Vis levert circa 
10% van de vitamine D en B12 die Nederlanders binnenkrijgen. 
Vis bevat in vergelijking met vlees minder ijzer, omdat er minder bloed in zit. Zeevis bevat in 
verhouding veel jodium en fluor. Ook zit er selenium en fosfor in. !!!!

!  !!!!
     �  !!!!!!!!!



!!!!!!!!!!!!!
ANTWOORDSTROOK voor de partnerbijeenkomst van   5-6-2014   
                                                                                                    !!
NAAM:...........................................      !
Partner van: .................................................... !
Tel nr:................................................................................................. 
  !!

o Nee, ik heb geen behoefte aan deze bijeenkomst voor partners. !
o Ja, ik wil graag deelnemen aan deze bijeenkomst voor partners !
o Tijdens de bijeenkomst wil ik het graag hebben over: ! !
……………………………………………………. !!
…………………………………………………….. !!

Deze strook afgeven of opsturen:  
Meander MC: Dialyse centrum 
t.a.v Maatschappelijk werk Dialyse 
postbus 1502                
3800 BM Amersfoort 
                                                           !!!!!!!



!!!!!!!!!!!!!! !!
 Nierpatiëntenvereniging D.I.O.R. 
 Bankrekeningnummer:  NL08ABNA0971398186 
 Inschrijfnummer KvK:  32101691 !!!
Voorzitter  : dhr. H.B.M.  (Henry) van Wegen  

h.wegen@ziggo.nl       
Vice voorzitter  : dhr. J.N.A. (Jaap)  Prior   3781pj3@hetnet.nl 
Secretaris  : mw. A. (Lia) Neef    lianeef@casema.nl 
Penningmeester : dhr. P.H.L. (Paul) Hollegien   p.h.lhollegien@ziggo.nl 
2e Penningmeester : dhr. H.A.M. (Herman) Hollegien            h.hollegien@planet.nl 
Ledenadministratie + : mw. C.J.M.  (Cora) Knijff-Spijkers           theknijfffamily@hotmail.com 
Redactie nieuwsbrief 
Bestuurslid  : dhr. R. (Rijk) Marcus   r-marcus@versatel.nl 
Bestuurslid  : dhr, H. (Henk) van Maaren (ook contactpersoon ma/wo/vrij) 
Patiënten contact PD : dhr. F. (Frans) Jeltes   Frans43@ziggo.nl 
Patiënten contact HD : dhr. P. (Piet) den Uil    Pdenuil@kpnmail.nl 
Patiënten contact alg. : mw. L.A.M. (Loes)  Schoots (di/do/za) loesschoots@hotmail.com
  !
Adreswijziging of overlijden 
Gaat u verhuizen of heeft u andere veranderingen die voor ons van belang zijn, stuur ons 
een mailtje of geef het telefonisch aan ons door. Ook bij overlijden van onze leden, zo snel 
mogelijk een bericht van overlijden sturen naar:  !
Cora Knijff-Spijkers      
Dr. Kuyperlaan 15    
3445 CK Woerden !
theknijfffamily@hotmail.com 
0348-418678 of 06-23778278 !
En ook ontvangen wij graag een berichtje als u iets speciaals te melden heeft  
bijvoorbeeld 25-,40-, 50-jarige bruiloft of een andere heugelijke gebeurtenis. 
Ook voor het insturen van kopij kunt u bovenstaande mail of adres gebruiken. !!



!!!!!!!!!!!!!!!
AANMELDINGSSTROOK VOOR DE WORLD KIDNEY DAY OP DONDERDAG 13 MAART 2014. !!
Dhr./Mevr. ………………………………………………………………………………………………. !!
Adres ……………………………………………………………………………………………………. !
Telefoonnummer……………………………………………………………………………………….. !
Komt met  ……… persoon / personen.      !
Bijzonderheden:…………………………..….…………………………………………. !
Ik kom op eigen gelegenheid          ja / nee !
Ik heb geen vervoer en wil graag dat er contact met mij wordt opgenomen 
Ja / nee !
Graag doorstrepen wat niet van toepassing is. !!
S.v.p. uw aanmelding doorgeven via mail of telefonische, maar mag ook in de D.I.O.R. 
brievenbus (naast de weegschaal) worden gedaan. !!!!!!!
Kopij voor de volgende nieuwsbrief uiterlijk 15 april inleveren (onder voorbehoud)


