!

Nieuwsbrief D.I.O.R. nr. 1

Jaargang 12

Februari 2016

Beste leden,
In deze nieuwsbrief treft u aan:
Welkom nieuwe leden
Oproep vakantie adres
Van de Voorzitter
Uitnodiging World Kidney Day / Contactmiddag 10 maart 2016
Heeft u een tip voor eten met Resonium?
Bij de dokter? 3 goede vragen. Tip van maatschappelijk werkster.
De rode loper. Wandel evenement op 16 april 2016.
Ik geef de pen door aan ………
Sophie Hogendoorn-de VriesBlz. 6
Consultprocedure diëtiste
Schenkingen, donaties, giften
Donatie binnengekomen
25-jarig huwelijk dhr. en mw. K. van der Haven
Getransplanteerden nieuws
Vakantiebeurs NVN 23 januari 2015
Toneelvoorstelling “Niets is wat het lijkt” op 1 april 2016.
Colofon
Aanmeldingsformulier 10 maart en 1 april 2016.
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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. C.W. van Dijke, Dhr. F.H.M. Evers, Dhr. G. van Goor, Mw. I. van Goor-den Hartigh,
Mw. A.M. Veldhuizen-van Kessel, Mw. K. Vierdag.

!
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 vakantieverhaal delen, schroom niet en mail het ons. Wij willen het graag in onze nieuwsbrief
plaatsen. Eventueel met foto’s.
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Van de Voorzitter

februari 2016

Beste lezers,
Het is als ik dit schrijf al weer februari 2016, wat gaat de tijd snel, uren, dagen, weken en
maanden ze vliegen voorbij.
Op 3 december 2015 is het optreden van het zeemanskoor “De Eemvaarders” matig
bezocht. De aanwezigen hebben genoten van dit optreden en waren van mening dat een
koor een goede aanvulling is op het jaarprogramma.
Verder hebben wij met de kerst zakjes met koekjes uitgedeeld aan alle dialyse-patiënten in
het Meander Medisch Centrum te Amersfoort en in Harderwijk. .
Voor dit voorjaar hebben wij op World Kidney Day een contactmiddag op donderdag 10
maart 2016. Inmiddels heeft u hiervoor een uitnodiging met inschrijfformulier gehad. Het
bestuur hoopt op een hoge opkomst.
Verder is er op vrijdag 1 april 2016 een toneelvoorstelling van de toneelgroep “De
Spoorhazen”. Elders in deze Nieuwsbrief leest u er meer over. Ook hier hopen wij op een
hoge opkomst.
Ook op onze website: dior.nu kunt u hier over en over andere zaken lezen. Ook staan er
diverse goede links op naar andere websites dus eens kijken.
Tot zover in deze Nieuwsbrief.

Herman Hollegien
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Uitnodiging voor alle patiënten/partners
en andere geïnteresseerden
Beste dialysepatiënten,
Hierbij willen wij u graag uitnodigen voor de World Kidney Day / Contactmiddag die
plaats zal vinden op donderdag 10 maart 2016.
Deze middag bent u vanaf 13.00 uur van harte welkom op de locatie:
Restaurant The old Peppermill
Nijkerkerstraat 43A
3871 KB Hoevelaken
Telefoonnr. 033-2570709
U wordt vanaf +/- 13:00 uur verwacht met een kopje koffie/thee met wat lekkers erbij.
Rond 16.30/17.00 uur hopen wij de gezellige middag weer af te sluiten.
Deze middag starten wij met een gastspreekster van de NVN. Mw. Sultan Ates, zij is
Sociaal raadsvrouw van Steun- en Adviespunt (STAP NVN), ook is zij op de hoogte
van de nieuwe regels van de WMO. Zij wil deze middag graag uitleg komen geven
over de nieuwe regels van de WMO en ook uitleggen wat STAP doet en eventueel
voor u kan doen. Heeft u vragen over de WMO of over STAP, geeft u dit dan aan op
het inschrijfformulier. Heeft u een vraag die u niet in de groep wilt stellen, maar alleen
met haar wilt bespreken, geeft u dit dan ook aan op het formulier, zodat we hier rekening
kunnen houden. Wilt u dan Privé op het formulier invullen. Dan zorgen wij dat er tijd voor u
wordt vrijgemaakt.
Na de gastspreker hopen wij nog genoeg tijd over te houden om gezellig wat spelletjes
met elkaar te kunnen spelen. Als er nog tijd over is, willen wij nog een verloting doen met
deze keer weer mooie prijzen. Lootjes € 1,00 per stuk.
Moet u die middag dialyseren, maar wilt u toch graag komen, dan kunt u overleggen met de
verpleegkundige om op een andere tijd eventueel te kunnen dialyseren.
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
Na aanmelding krijgt u een plattegrond per email of post toegestuurd.
Achterin de nieuwsbrief vindt u hiervoor nog een aanmeldingsformulier.
Met vriendelijke groet,
Het Bestuur van D.I.O.R.

Het Bestuur hoopt weer op een hoge opkomst.
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Hebt u nog leuke tips, die u met ons wilt delen, mag op allerlei vlakken zijn, laat het ons weten.
We zijn er voor elkaar !
Kijk gerust eens op onze mooie vernieuwde site: dior.nu
De heren Matthijs Van Suchtelen en Frans Jeltes zijn de laatste maanden heel druk geweest
om de site te vernieuwen en te verfraaien. Als het goed is zijn we nu weer goed bereikbaar.

Hebt u zelf ook nog een tip?
Misschien heeft u zelf nog een tip om op een lekkere manier het resonium in te nemen.
Graag horen wij dat dan van u. Dan kunnen wij er weer andere mensen mee helpen.
Alvast hartelijk dank.

Van de maatschappelijk werkster deze tip.

!
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De Rode Loper
U heeft er misschien al van gehoord maar in samenwerking met de Nierpatiënten Vereniging
Nederland staat er een mooi evenement op het programma. Op 16 april a.s. vindt er namelijk een
wandelevenement plaats in ‘t Gooi: de Rode Loper! In het kort: 3 afstanden (5,10en20 km), vertrek
en aankomst in de Grote Kerk in Naarden, optreden van Stanley Burleson etc.
5 km is ook zeer geschikt voor wandelen met de rolstoel.
Meer informatie op: www.rodeloper.nl
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Ik geef de pen door aan …………..Sophie Hogendoorn-de Vries,
afdelingssecretaresse
Van Annie, één van onze voedingsassistentes, heb ik de pen doorgekregen.
Ik zal mij even voorstellen :
Mijn naam is Sophie Hogendoorn – de Vries. Velen zullen mij nog niet zo goed kennen omdat ik pas
ruim een jaar werk op de afdeling Dialyse. Ik ben afkomstig van de afdeling Longgeneeskunde,
daar was ik ook afdelingssecretaresse.
Vaak zeg ik tegen mezelf dat deze opengevallen plek een lotje uit de loterij voor mij is. Met heel
veel plezier ga ik drie keer in de week naar afdeling B4. Ik geniet van al het werk dat ik kan doen,
voor de patiënten én voor mijn collega’s. Soms heel erg druk, soms iets rustiger maar de hectiek die
deze afdeling met zich meebrengt, vind ik heel erg leuk. Ik leer de patiënten langzaam kennen,
weet inmiddels van velen hun naam en ik ben blij om een bijdrage te kunnen leveren aan alles wat
er voor een dialyse-patiënt bij een behandeling komt kijken.
Ik ben sinds 38 jaar getrouwd en samen hebben wij vijf kinderen gekregen. Inmiddels zijn er al 7
kleinkinderen, waar we heel erg van genieten. Zoals elke oma ben ik ook apetrots op ze. Elke
maandag ben ik oppas, eerst voor allemaal maar dat is me nu toch een beetje teveel. Nu pas ik nog
op twee kleintjes en in april komt er nog eentje bij.
Ik hoop dat ik nog vele jaren met plezier op deze afdeling kan en mag helpen om voor patiënten de
gang naar het Meander een beetje lichter te maken.
Ik geef nu de pen door aan Gerda Willems.
Zij is onze PD-verpleegkundige

Consultprocedure diëtist
Wilt u een vraag stellen over voeding of uw dieet?
Vraag de verpleegkundige om de diëtist te mailen, zij zal binnen een week proberen bij u op de
dialyse te komen.
Ook kunt u zelf contact opnemen met uw diëtist en een afspraak plannen.
Graag laten we u weten dat het mogelijk is om op kantoor een afspraak te maken, mocht u hier,
bijvoorbeeld om privacy redenen, behoefte aan hebben.
Monique Hoogerwerf 033-8501290 ma, di, wo, do
Maandagochtend groep Amersfoort
Dinsdagmiddag groep Amersfoort
Om de dag groep 2 Amersfoort
Nachtdialyse groep
Dinsdaggroepen Harderwijk
PD groep

Wendy van de Visch 033-8501135 ma, do, vr

Dinsdagochtend groep Amersfoort
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Om de dag groep 1 Amersfoort
Maandagmiddag groep Amersfoort
Maandagmiddaggroep Harderwijk
Maandagochtendgroep Harderwijk
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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 heeft 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: 06-19110234
Tel: 033-4804112
p.h.lhollegien@ziggo.nl

Hierbij willen wij nog even vermelden, dat wij na de bootreis van verschillende personeelsleden een gift hebben mogen ontvangen van € 45,00. Hiervoor onze hartelijke dank.
Ook hebben wij een donatie ontvangen van € 25,00 van iemand die meegeweest is op de
boot. Ik geef nu nog geen naam door, omdat hij nog geen toestemming heeft gegeven,
maar wij willen hem toch nu alvast hartelijk danken voor de donatie.

!
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25-jarig huwelijk
Dhr. en mevrouw K. van der Haven waren, op 6 februari 2016, 25 jaar getrouwd.
Zij hebben van D.I.O.R. een mooi boeket gekregen.

De volgende D.I.O.R.-leden zijn onlangs getransplanteerd.
Dhr. E.J.A. Hoefste op 2-1-2016 en
Dhr. V.T. Nguyen op 8-1-2016.

!
Vakantiebeurs in Nieuwegein
Onlangs hebben weer een aantal van onze leden de vakantiebeurs bezocht.
Deze keer was de plaats waar het evenement gehouden werd Nieuwegein.
Een mooie locatie, waar het overzichtelijk was en zaaltjes voor de lezingen.
Het was gezellig en deze keer waren er meer (reis)prijzen te winnen.
Als dialyserende heeft u steeds meer mogelijkheden, ook in het buitenland,
om toch met vakantie te kunnen gaan.

!
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NIETS IS WAT HET LIJKT!
Kluchtig blijspel in vier bedrijven door Jan Tol en Astrid Baijs,
Moet je als ouders nu optreden als je ziet dat het huwelijk van je dochter en zoon niet goed is?
En hoe pak je dat dan aan? Arnold Koopmans en Margretha Buismans denken daar de oplossing voor te
hebben gevonden. Ze sturen de dochter en schoonzoon van Arnold naar een hotelletje, waar Margretha
eens gaat bekijken hoe het werkelijk tussen die twee zit. Het voordeel is dat ze Margretha niet kennen,
dus die kan rustig haar gang gaan. Denkt ze! Het wordt echter anders als er in een hotelletje nog meer
mensen zijn die Margretha nu juist wel kennen! Als bovendien de bazige hoteleigenaresse en haar meer
dan luie dochter zich overal mee gaan bemoeien en Margretha genoodzaakt is om “under cover” te
gaan, roept zo ook de hulp van Arnold in. Dit leidt tot nog meer vreemde (komische) situaties en dreigt
alles echt uit de hand te lopen, waardoor uiteindelijk “Niets meer is wat het lijkt!”
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Nierpatiëntenvereniging D.I.O.R.
Bankrekeningnummer: : NL08ABNA0971398186
KvK nr: 32101691

Voorzitter
Vice voorzitter
Secretaris
Penningmeester
2e Penningmeester
Ledenadministratie +
Redactie nieuwsbrief

: dhr. H.A.M. (Herman) Hollegien
: dhr. A.J. (Bram) Krijger
: mw. A. (Lia) Neef
: dhr. P.H.L. (Paul) Hollegien
: Vacant

h.hollegien1944@kpnmail.nl
aj.krijger@kpnmail.nl
lianeef@casema.nl
p.h.lhollegien@ziggo.nl

: mw. C.J.M. (Cora) Knijff-Spijkers

theknijfffamily@hotmail.com

Patiënten contact personen:
Di/do/za ochtend
Di/do/za ochtend

: mw. L.A.M. (Loes) Schoots
: Mw. M. (Marianne) Hoogvliet

loesschoots@hotmail.com
mariannehoogvliet@gmail.com

Onderstaande patiënten zijn ook te benaderen voor een goed gesprek of info:
Patiënten contact PD : dhr. F. (Frans) Jeltes
frans43@ziggo.nl
Patiënten contact div. : dhr. A.J. (Bram) Krijger
aj.krijger@kpnmail.nl

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.

Uw kopij gaarne uiterlijk 4 mei inleveren!

Aanmeldingsformulier voor de toneelmiddag in gebouw Railzicht
Op vrijdag 1 april 2016.
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Naam: ………………………………………………………………………………………
Adres: ………………………………………………………………………………………
Postcode + Woonplaats: …………………………………………………………………
Telefoonnummer: …………………………………………………………………………
Komt met …… personen

Is lid / wil lid worden

Komt met eigen vervoer / heeft geen vervoer wil graag dat er contact wordt opgenomen.
Heeft wel/geen rolstoel/rollator
Voor leden is deze middag gratis.
Voor niet-leden vragen wij een kleine bijdrage van € 2,50

Aanmeldingsformulier voor de World Kidney Day / Contactmiddag in restaurant
The Old Peppermill in Hoevelaken op 10 maart 2016.

Naam: ………………………………………………………………………………………
Adres: ………………………………………………………………………………………
Postcode + Woonplaats: …………………………………………………………………
Telefoonnummer: …………………………………………………………………………
Komt met …… personen

Is lid / wil lid worden

Komt met eigen vervoer / heeft geen vervoer wil graag dat er contact wordt opgenomen.
Heeft wel/geen rolstoel/rollator
Voor leden is deze middag gratis.
Voor niet-leden vragen wij een kleine bijdrage van € 2,50
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