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    Nieuwsbrief D.I.O.R. nr. 2        Jaargang  10             Mei 2014 
 
 
Beste leden, 
 
 
In deze nieuwsbrief treft u aan: 
 
Welkom nieuwe leden       Blz. 1 
Datum voor ons jaarlijkse uitje in september – jubileum    Blz. 1 
Uitnodiging Algemene Ledenvergadering / Contactmiddag – 25 juni  Blz. 2 
Ingezonden brief Mw. Lenny van den Brink over World Kidney Day Blz. 3 
Afscheid Rijk Marcus, woordvoerder contactpersonen   Blz. 3 
Oproep: heeft uw ervaring met dialyse tijdens vakantie   Blz. 4 
Mw. L.M. Hemmes en Dhr. I.A. Ham  reactie op vakantie    Blz. 4 
Betaling Contributie        Blz. 4 
Over schenkingen/donaties/giften      Blz. 5 
Twee schenkingen voor D.I.O.R.      Blz. 5 en 6 
Goed om te weten van Maatschappelijk Werk    Blz. 6 
Nieuwsflits Kees Kaas       Blz. 7 
De heer Veenendaal en mw. V/d Veen fietsen tijdens dialyse  Blz. 7 
Getransplanteerden nieuws en overleden patiënten   Blz. 8 
Heeft u nog tips die u met ons wilt delen?     Blz. 8 
Colofon         Blz. 9 
Aanmeldingsformulier voor Algemene Ledenvergadering/   Blz. 10 
Contactmiddag. 
 

      
 
Nieuwe leden 
 
 
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. J. Elhorst, dhr. F.L.H. Janssen, dhr. J.G.L. Knijff, dhr. C.A. Korlaar, dhr. R. Pausma en 
Mw. M.J. v/d Streek. 
 

      
 
Datum jaarlijks uitje 
 
Ons jaarlijkse uitje, dit jaar ons 10-jarige jubileum, gaat groots gevierd 
worden op maandag 15 september 2014. We gaan om ongeveer 13.00 
uur met de bus ergens naar toe en verwachten rond 19.00 uur weer met 
de bus weer aan de terugtocht te gaan beginnen. Houdt die dag vast vrij 
in uw agenda. Moet u die middag dialyseren, dan kunt u nu al bijtijds een 
andere tijd gaan regelen.  
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Uitnodiging voor alle patiënten/partners  
en andere geïnteresseerden 

 
Beste dialysepatiënten, 
 
Hierbij willen wij u graag uitnodigen voor de Algemene Ledenvergadering van 2014. 
Deze wordt gehouden op woensdag 25 juni 2014. 
De locatie is zoals vanouds: 

The Old Peppermill 
Nijkerkerstraat 43A 

   3871 KB Hoevelaken 
      Tel: 033-2570709 
 
Na het houden van de algemene ledenvergadering is er weer gelegenheid om een 
aantal spelletjes te doen en houden we ook weer een verloting. 
Bij spelletjes kunt u denken aan o.a. klaverjassen, sjoelen, triominos, rummikub  etc. 
Heeft u nog een speciale wens, laat het ons horen en misschien kunnen wij dan aan uw 
wens voldoen. 
 
Iedereen is deze middag welkom, ook als u geen lid bent.  
 
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. 
Rond 16.30 uur hopen wij de gezellige middag weer af te sluiten. 
 
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 
 
 
Tot ziens 
 
Met vriendelijke groet, 
Het Bestuur van D.I.O.R. 
 
 
 

Het Bestuur hoopt op een hoge opkomst. 
 

Aanmeldingsformulier verderop in deze nieuwsbrief! 
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Ingezonden brief van mw. Lenny van den Brink 
 
World Kidney Day 
 
13 Maart was weer de Wereld nier dag. 
Van het bestuur van de Nierpatiëntenvereniging D.I.O.R. kregen we een uitnodiging voor een 
gezellige middag. 
 
Plaats: The Old Peppermill in Hoevelaken. 
En gezellig was het! 
Fijn om weer oude bekenden te zien, de sfeer was goed. 
Royaal werden we onthaald met allerlei lekkers, later nog met hartige hapjes. 
 
We hebben geluisterd naar verschillende mensen, die een reis hadden gemaakt met de Nier- 
stichting. 
Interessant was het om dat eens te horen. 
 
In de pauze was er een verloting met mooie prijzen. 
Omstreeks half 5 gingen we weer huiswaarts. 
’t Was goed om weer bij elkaar te zijn. 
Hartelijk dank bestuur van D.I.O.R. 
“t Was een fijne middag! 
 
                                            Lenny van den Brink 
 
Lenny was deze middag gelukkig in het spel, zij ging zelf naar huis met een aantal 
leuke prijzen. Het is haar van harte gegund! 
 

      
 
Afscheid van onze Woordvoerder Patiëntencontactpersonen: Rijk Marcus. 
  
In verband met de gezondheid van zowel Rijk Marcus, zijn vrouw Wil Marcus en hun zoon,  
heeft Rijk helaas de beslissing moeten nemen om zijn functie binnen het bestuur van 
D.I.O.R. ter beschikking te stellen. 
Uiteraard zijn wij als bestuur bedroefd, dat hij om bovenstaande reden niet verder kan, maar 
wij respecteren zijn beslissing uiteraard. 
  
Wij hopen voor hen allen, dat de toekomst er ondanks alles rooskleurig uit blijft zien. 
Hierbij willen wij Rijk Marcus hartelijk dank zeggen voor de inspanningen welke hij geleverd 
heeft ten behoeve van u allen als leden van de D.I.O.R. 
  
Uiteraard heeft het bestuur Rijk op gepaste wijze bedankt. 
  
Namens het voltallig bestuur, 
 
Henry van Wegen 
Voorzitter D.I.O.R. 
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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. 
     
 

       
 
      
Mevrouw L.M. Hemmes en de heer I.A. Ham 
 
In onze vorige nieuwsbrief heeft u kunnen lezen, dat zij een vakantie naar Turkije hadden 
gewonnen op de vakantiebeurs van de N.V.N. 
Wij hebben inmiddels een kaart ontvangen en daarop laten ze weten, dat ze het reuze naar 
hun zin hadden. Hartelijk dank voor de kaart. 
 
 

         
 
 
Betaling van de jaarlijkse contributie 
 
In de maand juni zal de penningmeester, dhr. Paul Hollegien, de machtigingen voor 
de inning van de jaarlijkse contributie weer gaan verwerken. Dan wordt er automatisch 
€ 12,50 van uw rekeningnummer afgehaald. Er zijn ook een aantal leden die zelf willen 
betalen, zonder machtiging. Ons vriendelijke verzoek aan hen is dan ook, om de betaling 
aan D.I.O.R. te voldoen. 
Bent u pas lid en heeft u nog geen contact gehad met de penningmeester, dan zal hij 
eerdaags zelf contact met uw opnemen. 
 
Het rekeningnummer van D.I.O.R. is als volgt: 
 
IBAN nummer: NL08ABNA0971398186. 
Ten name van: Nierpatiëntenvereniging D.I.O.R.  met vermelding van “Contributie 2014”. 
 
Alvast hartelijk dank, 
 
Paul Hollegien 
Uw penningmeester 
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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 uw wensen rekening gehouden en uw privacy gewaarborgd. 
 
P.H.L. Hollegien (Paul)   
Zuivelhof 41    
3828 CZ  Hoogland  
Mob: 06-19110239   
Tel: 033-4804112  
Mail: p.h.lhollegien@ziggo.nl 
 
 
 
      
 
 
 
Donatie aan Nierpatiëntenvereniging D.I.O.R. 
 
Begin april hebben wij een eenmalige donatie van € 60,== ontvangen. 
De naam van deze persoon is bij ons bekend, maar verder zijn  er geen gegevens 
bekend om deze persoon persoonlijk te bedanken. Ook weten wij dus niet of we 
de naam in de nieuwsbrief mogen noemen. We hebben niet om toestemming kunnen  
vragen, dus hierbij willen we deze gulle gever heel hartelijk bedanken voor zijn donatie. 
Wij stellen het zeer op prijs. 
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Nog een donatie aan  Nierpatiëntenvereniging D.I.O.R. 
 
Op 11 februari 2014 werd Mw. Lenie Spijkers-van Wijk 85 jaar. Dit werd gevierd met een 
brunch voor familie en vrienden bij Van der Valk in Vianen. Als cadeau had zij gevraagd om 
een enveloppe met inhoud. Totaal heeft zij die dag het bedrag van maar liefst € 400,== 
opgehaald. Dit volledige bedrag schenkt zij nu aan Nierpatiëntenvereniging D.I.O.R. 
 
 

 
 
Hierbij willen wij Mw. Lenie Spijkers-van Wijk heel hartelijk bedanken voor haar schenking 
aan onze Nierpatiëntenvereniging D.I.O.R.  
Wij stellen ook deze schenking zeer op prijs. 
 
 
      
      
 

 

Goed om te weten: 
 
Op onze dialyse afdeling zijn een hoop nieuwe ontwikkelingen. 
Er is een samenwerking gekomen met Gezonde Nieren, ook  zitten we  in de  
opstartfase van hemo dialyse thuis. 
Later in het jaar willen we hier graag meer over vertellen in  de nieuwsbrief en er  
naar streven iedereen goed op de hoogte te houden. 
 
U kunt vast een kijkje nemen op www.gezonde nieren .nl   
 
 
Ingrid Moraal 
Maatschappelijk werker dialysecentrum 
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NIEUWSFLITS 

kees nu bijna overal te vinden 

Keesmakers is er trots op! kees is nu bijna overal te vinden: 'vers van het mes' 
in kaasspeciaalzaken en voorverpakt in de meeste filialen van Albert Heijn en 

vele andere supermarktketens.   

Je cliënten kunnen kees in de supermarkt vinden tussen de 
gezonde lightkazen in het zuivelschap. Op de foto van het 
zuivelschap kun je zien dat kees helemaal bovenin bij het 
blauwe pijltje ligt.  

Extra herkenningspunt: de verpakkingen van lightkazen 
en kees zijn voorzien van het Vinkje, het logo voor de 
gezondere keuze binnen de productgroep kaas.  

Lactosevrij en vegetarisch 
Misschien nog niet zo bekend: maar kees is lactosevrij en bovendien vegetarisch, 
omdat tijdens de productie vegetarisch stremsel wordt gebruikt. kees voert daarom 
het Vegetarisch Keurmerk van de Vegetariërsbond. Overigens is kees niet geschikt 
voor veganisten. 

Gezonde kaasvariant 
kees is een lekkere variant op kaas met 60 procent minder verzadigd vet en 30 
procent minder zout dan een 48+ kaas van dezelfde leeftijd.  
Meer informatie over ingrediënten en voedingswaarden.  
 

      

 

Hierbij een foto van de heer Veenendaal en mevrouw V/d Veen tijdens de dialyse.  
Zoals u op deze foto kunt zien, wordt er tijdens de dialyse door beiden gefietst. 
Misschien ook een idee voor u, wilt u ook fietsen, vraag er naar bij uw verpleegkundige. 
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Getransplanteerden nieuws 
 
De volgende dialysepatiënten en/of D.I.O.R. leden zijn onlangs getransplanteerd: 
 
Dhr. Alderse Baas is op 11 april 2014 getransplanteerd. 
 
De volgende patiënten zijn onlangs overleden. Wij willen hierbij de familie heel veel sterkte 
toewensen voor de komende tijd. 
 
Dhr. G. Heijtmeyer uit Baarn op 24 februari 2014. 
Dhr. G.W.  Schimmel uit Soest op 12 april 2014. 
Mw. G. Timmermans-Uijlenbroek op 25 april 2014. 
Dhr. M.G.J. Kwinten uit Amersfoort op 10 mei 2014. 
Dhr. M. Margaritha uit Nijkerk op 13 mei 2014. 
Mw. G. van de Heuvel-Schouten uit Hoogland op 21 mei 2014. (D.I.O.R.-lid) 
Mw. M. van der Kamp-Lubbers uit Barneveld op 22 mei 2014. 
Dhr. R. Boerman uit Hoogland op 28 mei 2014. 
  
 

      
 
 
In de volgende nieuwsbrief hopen wij u meer te kunnen vertellen over ons 
Jubileum evenement  op 15 september 2014. 
 
Ook hopen wij dan de nieuwe manager van de afdeling, mevrouw Nel Baas, 
middels een interview aan u te kunnen voorstellen. 
 
Heeft u nog tips, die u met u mede dialysepatiënten wilt delen, laat het ons  
weten, dan kunnen we het in de nieuwsbrief vermelden. Of heeft u een lekker 
recept geef het aan ons door. Het is altijd leuk om dat soort dingen samen te 
delen. Wij horen het graag van u. 
 
 
 

 
 
 
 
 
Kopij voor de volgende nieuwsbrief uiterlijk 1 augustus 2014 inleveren (onder 
voorbehoud) 
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     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, 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 
Patiënten contact alg.: mw. L. v.d. Brink-Tromp (ma/wo/vr – nu in Amersfoort, straks weer in 
                                                                         Harderwijk) 
 
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- en 50-jarige bruiloft of een andere heugelijke gebeurtenis. 
Ook voor het insturen van kopij kunt u bovenstaande mail of adres gebruiken. 
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AANMELDINGSSTROOK VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING/CONTACTMIDDAG 
OP WOENSDAG 25 juni 2014. 
 
 
Dhr./Mevr. ………………………………………………………………………………………………. 
 
Adres ……………………………………………………………………………………………………. 
 
Telefoonnummer……………………………………………………………………………………….. 
 
Komt met  ……… persoon / personen.      
 
Bijzonderheden:…………………………..….…………………………………………. 
 
Ik ben lid / geen lid / wil lid worden 
 
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 telefonisch, maar mag ook in de D.I.O.R. 
brievenbus (naast de weegschaal) worden gedaan. 
 
 
 
 
Per telefoon : 0348-418678 of per email : theknijfffamily@hotmail.com 
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