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Beste leden,
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Neem eens een kijkje op onze website
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Nieuwe leden
Wij zijn zeer verheugd met de komst van weer nieuwe leden en willen u allen van harte
welkom heten. Wij wensen u een fijne tijd toe als lid van D.I.O.R.
Dhr. H. v.d. Berk, Mw. M. Bunnik-Rodrigues de Oliveira, Dhr. A.W. van Buren, Dhr. J.L. Klein
Bennink, Dhr. E. Pieffers en Mw. P.M. Werij-Verheijden.

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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Van de voorzitter oktober 2016
Beste lezers,

Het is eind oktober als ik dit stukje schrijf.
De Algemene Leden Vergadering is weer in Railzicht geweest. Ik heb begrepen, dat
het weer erg gezellig was. Deze vergadering is onder leiding van onze vice-voorzitter
Bram Krijger gehouden.
Helaas kon ik niet aanwezig zijn mijn vrouw heeft namelijk tijdens een paar dagen
Zeeuws Vlaanderen haar enkel gebroken. Dit gebeurde op zaterdag 4 juni en sinds
die tijd ben ik mantelzorger 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Over 14 dagen
gaat het gips er af (is er inmiddels al vanaf) en kan ik hopelijk weer meer aandacht
besteden aan mijn D.I.O.R. werk.
Op maandag 12 september is ons jaarlijks uitje, dit jaar in de dierentuin van
Amersfoort, geweest. Het was een prachtige middag met erg mooi weer.
Het eten was zeer goed verzorgd. We waren met ongeveer 40 personen.
Helaas kon Cora hier niet bij aanwezig zijn omdat haar moeder, Lenie Spijkers – van
Wijk, rond het middaguur van deze dag is overleden. Ook in dit stukje “van de
voorzitter” wens ik haar en haar familie nog heel veel sterkte toe. Verder wil ik haar
bedanken dat ze ondanks alles nog bereid was de benodigdheden voor de middag in
de dierentuin daar naar toe te brengen.
Er zijn deze keer ook geen foto’s gemaakt tijdens het uitje, dus geen foto’s op de
site.
Mede door het overlijden van haar moeder, is de verschijning van de nieuwsbrief
niet helemaal volgens planning, wij hopen dat u daarvoor begrip heeft.
Wij zijn nog een kerstlunch aan het organiseren waarover u elders in dit blad meer
kunt lezen. Onder voorbehoud gaat deze kerstlunch op dinsdag 13 december
plaatsvinden.
Ook zijn we druk bezig met de planning voor 2017. Ook daar komen wij binnenkort
op terug.
Ook alvast informatie over de Vakantiebeurs 2017 van de NVN, wederom in
Nieuwegein.
Tot zover en hopelijk tot ziens op onze 1e kerstlunch.
Met vriendelijke groet,
Herman Hollegien
Voorzitter D.I.O.R.
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Betaling van de jaarlijkse contributie (voor 2016 € 15,00 per persoon)
Onze penningmeester, Paul Hollegien, heeft op 19 augustus 2016 de contributie per
incasso geïnd, dit was medio juli gepland maar dit is door omstandigheden een
maand later geworden, zijn excuses hiervoor.
Verder hebben een groot aantal mensen zelf de contributie overgemaakt.
Tot zijn spijt blijkt op het moment van schrijven van dit stuk (22 augustus 2016) dat er
nog 32 leden van de 131 niet hebben betaald.
Dit geld hebben wij hard nodig voor het organiseren van activiteiten en het betalen
van de contributie aan de NvN (voor diegenen die dit hebben aangegeven).
Wij willen de leden die nog niet betaald hebben dan ook verzoeken zo spoedig
mogelijk de contributie alsnog te betalen.
De penningmeester zal nog zoveel mogelijk proberen deze leden telefonisch te
benaderen.
Zoals eerder in de nieuwsbrief aangegeven stuurt de penningmeester geen
individuele brief/factuur voor de contributie !!!
U kunt de contributie 2016 overmaken, graag uiterlijk 30 november 2016
op bankrekening NL08 ABNA 0971 3981 86 ten name van Nierpatientenvereniging DIOR onder vermelding van “contributie DIOR 2016”.
Heeft u vragen aan onze penningmeester, dan het liefst per mail, dan is hij altijd
bereikbaar.
P.H.L. Hollegien (Paul)
Zuivelhof 41
3828 CZ Hoogland
Mob: 06-19110234
Mail: p.h.lhollegien@ziggo.nl

Schenkingen, Donaties, Giften
Er is ons al een paar keer gevraagd of wij een “Pot” hebben.
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. onze dank hiervoor.
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.
Wilt u jaarlijks een bedrag overmaken, dan mag dit natuurlijk ook, dit kan met de incasso
mee mits dit bedrag gelijk is aan de jaarlijkse contributie (2016: € 15).
Vraag bij de penningmeester een incassoformulier op (het liefst via de mail). Vul deze in
geeft u onder het IBAN-rekeningnummer aan dat dit een jaarlijkse donatie betreft,
u zal dan geen nieuwsbrief ontvangen en bij bijeenkomsten om een bijdrage worden
gevraagd.
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Onze bankrekening heeft het IBAN nummer: NL08ABNA0971398186.
Ten name van: Nierpatiëntenvereniging D.I.O.R.
Vermeld bij een eventuele overboeking de term Schenking, Donatie dan wel Gift.
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

Oproep
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.

In deze nieuwsbrief geen nieuws van Nel Baas.

In de volgende nieuwsbrief zal Gijs Scheenstra zich voorstellen via “ik geef de pen aan…..”
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Informatiebijeenkomst voor vervoerders
Op 8 september j.l. is er een informatiebijeenkomst geweest in het Meander Medisch
Centrum voor vervoerders op de dialyse-afdeling.
De taxibedrijven die rijden voor onze patiënten hadden een uitnodiging gekregen.
Er kwamen ongeveer 30 belangstellenden op deze avond af, waar we erg blij mee waren.
Er is informatie gegeven door Esther Kee ( verpleegkundige) over o.a. de werking van de
nieren, wat is een shunt, wat doet dialyse met je en wat zou je onderweg kunnen doen als
een shunt open springt.
Ze konden de afdeling bekijken en hebben een kunstnier in handen gehad.
Er werden veel vragen gesteld en er was duidelijk veel belangstelling.
Ook hebben we met elkaar gesproken over wat zij als vervoerders van ons verwachten.
Volgens de regels moet een patiënt een kwartier voor de afgesproken tijd klaar staan en mag
er maximaal 25% van de reistijd worden omgereden. Combineren met andere passagiers
mag dus. De chauffeurs hadden als verbeterpunt, dat het handig is dat alle patiënten op
dezelfde verdieping wachten in Amersfoort, dit is de centrale hal (waar ook de info-balie
aanwezig is).
We hebben de chauffeurs gevraagd om niet weg te rijden als iemand niet klaar staat, maar
even naar boven te bellen en te informeren.
We hebben op een positieve manier de vervoerders kunnen informeren en konden met
elkaar in gesprek. Het was een zinvolle bijeenkomst en zeker voor herhaling vatbaar.

Ingrid Moraal
Maatschappelijk Werk
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Uitnodiging voor alle patiënten/partners
en andere geïnteresseerden

Beste dialysepatiënten,
Hierbij willen wij u graag uitnodigen voor onze 1e kerstlunch op dinsdag 13 december
2016. Vanaf 12.00 uur gaan de deuren open en om 12.30 uur willen we met de lunch
gaan beginnen.
De locatie is:
Gebouw Railzicht Amersfoort CS
P & R Zuid

Graag willen wij u dan een speciale lunch aanbieden.
O.a. lekkere broodjes zullen op het menu staan, maar we gaan nog niet alles
verklappen. Voor leden is deze lunch gratis, voor niet leden vragen wij een eigen
bijdrage van € 10,00 , maar u mag natuurlijk ook lid worden, dan is de lunch voor
u ook gratis. Dit is dan wel het lidmaatschap van 2016.
Wilt u graag komen, maar heeft u geen vervoer? Graag even een belletje zodat wij u
hiermee eventueel kunnen helpen. Of aangeven op het aanmeldingsformulier.
Deze aanmelding kunt u deponeren in Amersfoort in de D.I.O.R. bus bij de
weegschaal. Uiterlijk aanmelden: 6 december!
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.
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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Zonder leden geen NVN
Graag nodigt het bestuur van de NVN u uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering (ALV) op
zaterdag 26 november 2016 van 10.30 tot 15.15 uur in 50|50 Hotel Belmont, Goorsteeg 66, te Ede.
Richt de NVN zich wel op de mensen die onze steun het hardste nodig hebben?
Als de NVN zegt ”een mens is meer dan zijn ziekte” is er dan wel voldoende aandacht voor levensgebieden,
anders dan de medische kant?
U kunt nu meedenken, meepraten, bijsturen. Kortom uw invloed uitoefenen op het beleid van de komende jaren.
Uw ervaringen en uw kennis zijn essentieel. De NVN is immers een ledenorganisatie die bij al haar werk laat zien
hoe het samen met de leden tot stand komt. Zonder leden geen NVN.

Agenda
10.30 uur
11.00 uur

11.15 uur

11.40 uur

12.15 uur
12.45 uur
13.30 uur
15.00 uur
15.15 uur

Binnenlopen
Welkom door de voorzitter
Notulen 23 april 2016
Mededelingen/korte bespreekpunten
Verkiezing nieuwe voorzitter
Afscheid oude voorzitter
Bestuursverkiezing in april 2017
Presentatie Activiteitenplan en Begroting 2017
- Activiteitenplan 2017
- Begroting 2017
- Vaststellen contributie en tarieven 2017
Presentatie speerpunten meerjaren beleidsplan 2017-2020
Lunch
Bespreken speerpunten 2017-2020 in kleine groepen
Terugkoppeling uitkomsten kleine groepen
Einde met een drankje

U kunt zich aanmelden via NVN.nl, klik bij Agenda op Algemene Leden Vergadering. Dan krijgt u een
formulier wat u in kunt vullen.
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Het leven van een nierpatiënt zo aangenaam mogelijk maken. Het is een uitdaging die patiënten,
naasten en zorgverleners dagelijks aan gaan. Want hoe doe je dat? Waar liggen kansen, en hoe los je
belemmeringen op? Om daar antwoorden op te vinden, kom je samen verder dan alleen. Daarom
nodigen de NVN en de Nierstichting u graag uit voor Samen Sterk, hét inspiratie-evenement voor
patiënten en zorgverleners, op vrijdag 13 januari 2017 in het NBC Nieuwegein.

Initiatieven met elkaar delen
Samen Sterk biedt patiënten en zorgverleners een podium waar zij hun vernieuwende ideeën en
initiatieven presenteren en met elkaar delen. Zo opent medisch socioloog Anne-Miek Vroom de dag
met haar inspirerende visie op positieve gezondheid en vertelt diëtiste Roos Duijts over het bijzondere
initiatief FoodforCare, een unieke voedingsformule die bijdraagt aan het welbevinden van
nierpatiënten.
Naast aandacht voor voeding en beweging delen andere sprekers succesvolle projecten in
dialysezorg. Neem bijvoorbeeld een kijkje in de nabije toekomst als maatschappelijk werkende Anja
van Giels laat zien wat de virtual reality-bril kan betekenen! Of ontdek hoe internetprojecten als het
Patiëntenplatform, de Cyberpoli en Mijn Kinderniernet voor nierpatiënten van onschatbare waarde
kunnen zijn.

Programma
10.00 uur

Opening door de dagvoorzitter

10.15 uur

Benut wat kan - Anne-Miek Vroom
Brede kijk op positieve gezondheid

Voeding en beweging
11.00 uur

Food for care – Roos Duijts
Een unieke voedingsformule dat door middel van ‘voeding op maat’ bijdraagt aan het
welbevinden van (nier)patiënten

11.25 uur

Pauze

11.45 uur

Digitalepoli.nl en gamen voor gezonde voeding - Sophie Luderer
Interactief platform voor patiënten en een app om dieetkennis bij te brengen

12.15 uur

Belang van beweging voor en na transplantatie – Gerald Klaassen
Beweging en voeding, het effect op de patiënt

12:45 uur

Informatiemarkt en lunch
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Succesvolle praktijkprojecten in dialysezorg
13:45 uur

Virtual Reality Bril – Anja van Giels
Maak kennis met de virtual reality bril en denk mee over wat dit voor uw welzijn of werk
zou kunnen betekenen

14:15 uur

Vijf jaar zelfmanagement – Chantelle van Bommel en Andrea Dielis-van Houten
Als patiënt is het belangrijk om actief betrokken te blijven bij je eigen behandeling en
voor een zorgverlener is het een uitdaging de patiënt hiertoe te prikkelen. Maar hoe
krijgen we dit voor elkaar?

14:45 uur

Pauze

Trends op internet
15:00 uur

Patiëntenplatform, Cyberpoli en Mijn Kinderniernet
Platform ontwikkelaar Bartho Hengst, oud-neuroloog Lex Winkler en verpleegkundige
Jacqueline Knoll gaan met elkaar in gesprek over de verschillende projecten waar zij
aan werken. Hoe laten zij hun project aansluiten bij de wensen en behoeften van de
patiënt
en die van de zorgverlener? Praat met ze mee!

16:00 uur

Afsluiting door de dagvoorzitter en aansluitend een drankje

Datum en locatie
Vrijdag 13 januari 2017 van 10.00 tot 16.00 uur
NBC
Blokhoeve 1
Nieuwegein
Kijk voor een routebeschrijving met de auto (gratis parkeren) of het openbaar vervoer
op www.nbccongrescentrum.nl/contact.

Om u aan te melden gaat u weer naar NVN.nl, klik op Samen sterk op 13 januari 2017 en vul
het formulier in.

D.I.O.R. heeft een mooie website. U bent van harte welkom om daar eens een kijkje op te
nemen. Frans Jeltes en Matthijs van Suchtelen zijn de vaste krachten achter deze website.
Zij hebben er samen een mooie en moderne website van gemaakt. Regelmatig worden er
nieuwe artikelen op gezet, die voor u van belang kunnen zijn.
www.dior.nu
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Beste leden van D.I.O.R,
We dragen lichtjes. We dragen rood.
Op 10 december start om 18:30 de Rode Loper Kersteditie (7,5 km)
in de Grote Kerk van Naarden Vesting. We dragen lichtjes, we
dragen rood. En we dragen nierpatiënten een warm hart toe. We
dragen bij aan de draagbare kunstnier. En aan de genezing van
nierziekten.
We starten én finishen op een Rode Loper. We beleven samen een
avond in kerstsfeer en met lichtspektakel, muziek en verrassingen.
Bekijk het filmpje voor een sfeerimpressie.
Verlicht het leven van nierpatiënten. Schrijf je in.
Schrijf je in en nodig anderen uit voor de Rode Loper Kersteditie.
Of kijk op kerst.rodeloper.nl voor meer informatie.
Inspireer
Help de Rode Loper tot een succes te maken. Hang posters in
wachtkamers en kantines, en deel de flyers uit. Exemplaren
hiervan kan je aanvragen via romyvisser@nierstichting.nl of
035-697 8049. We sturen ze je graag toe. Alvast bedankt!
Hartverwarmend
Tijdens de eerste Rode Loper in april liepen 700 wandelaars tijdens
een hartverwarmende dag € 94.000 bij elkaar voor nierpatiënten.
Tijdens de Rode Loper Kersteditie hopen we je ook (weer) te
ontmoeten!
Hartelijke groeten,
Romy Visser
Regiocoördinator Nierstichting
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Vakantieplannen maken voor 2017? Kom naar de NVN-Vakantiebeurs!
Beste vakantiegang(st)er,
Bent u al aan het dagdromen over wat u volgend jaar wilt gaan doen in de vakantie? Op een leuk
plekje aan het strand mensen kijken, of heeft u wat meer energie en wordt het een rondreis door uw
favoriete vakantieland? Laat u inspireren en informeren op de NVN Vakantiebeurs 2017, op zaterdag
28 januari 2017.
Voor alle nierpatiënten in Nederland!
Jong en oud; pré-dialyserenden, dialyserenden, getransplanteerden, ouders met een kind met een
nierziekte, partners van nierpatiënten. U bent allen van harte welkom!
Datum
Locatie
Bereikbaarheid
Parkeren

zaterdag 28 januari 2017
MeetingDistrict, Blokhoeve 2, 3438 LC Nieuwegein
www.meetingdistrict.nl
makkelijk bereikbaar met openbaar vervoer
De halte van de sneltram vanaf Utrecht Centraal doet er 15 min over en ligt op 1
minuut loopafstand van het MeetingDistrict.
ruim voldoende gratis parkeerplaatsen

Lezingen/presentaties en informatiemarkt
Alle vertrouwde aanbieders uit binnen- en buitenland zijn weer aanwezig om u hun mooie
reisprogramma’s te presenteren. Zij adviseren u en helpen u een keuze te maken die goed bij uw
situatie past. Wilt u wat extra informatie? Maak dan een keuze uit één van de lezingen of presentaties.
Er is een gevarieerd programma!
Gezelligheid en een reis als prijs!
Om in de vakantiesfeer te komen treden de dames van de Zingende Jukebox voor u op. Hebt u een
verzoeknummer? Wilt u lekker meezingen? Laat niets u tegenhouden. In de gezellige reizigersbar
kunt u een drankje kopen en kunt u even bijkomen of met uw gezinsleden overleggen welke stands u
nog wilt bezoeken. Voor koffie/thee en een lunch wordt gezorgd. En ja, net als vorige jaren worden er
waarschijnlijk weer mooie “reis”-prijzen verloot. Je zal toch maar één van de gelukkigen zijn!
Nieuwsgierig geworden? Kijk op onze site voor het volledige programma.
Dit boeiende programma is voor alle leden gratis (toegang op basis van uw ledenpas), niet-leden
betalen € 26,50, tenzij uw partner al lid is, dan betaalt u
€ 13,25.
Na inschrijving ontvangt u als niet-lid, de factuur voor de betaling evenals een toegangsbewijs voor de
Vakantiebeurs 2017. Met dit bewijs heeft u toegang tot alle NVN themadagen in 2017.
U kunt zich aanmelden via het formulier op onze website.
Aanmelden is mogelijk tot 6 januari 2017. Vlak voor de themadag ontvangt u een bevestiging met het
programma en de routebeschrijving.
Ga naar onze website NVN.nl klik op Agenda en dan op de vakantiebeurs.
Dan kan u het formulier invullen en
Mocht u na aanmelding alsnog verhinderd zijn, wilt u dit dan zo spoedig mogelijk doorgeven aan ons
secretariaat? Tel. 035-6912128 of secretariaat@nvn.nl. Indien u zich niet of te laat afmeldt, komen wij
voor onnodige kosten te staan, samen met u willen wij dat graag voorkomen.
Wij begroeten u graag op zaterdag 28 januari 2017 in Nieuwegein.
Nierpatiënten Vereniging Nederland
Mede namens de vrijwilligers van de werkgroep,

Hans Bart,
directeur
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Getransplanteerden nieuws:
De volgende D.I.O.R. leden zijn onlangs getransplanteerd:
Mw. C. te Beek
Mw. A. Buitenkamp
Mw. M. Hoogvliet
Dhr. A. Loedeman
Dhr. V.T. Nguyen
Mw. C.C.W. Nicolaas
Dhr. P. Olt

De volgende D.I.O.R. leden zijn onlangs overleden:
Dhr. R.F. Hoekemeijer uit Zeewolde is overleden op 26 mei 2016.
Mw. I. Dekker uit Ermelo is overleden op 24 juni 2016.
Dhr. J.C.G. van den Broek uit Amersfoort is overleden op 15 augustus 2016.
Mw. H.M. Spijkers-van Wijk uit Soest is overleden op 12 september 2016.
Dhr.E. de Jonge uit Harderwijk is overleden op 25 oktober 2016.
Dhr. E. Pieffers uit Bunschoten-Spakenburg is overleden op 25 oktober 2016.
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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
Ook voor het insturen van kopij kunt u bovenstaande mail of adres gebruiken.

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.

Inleveren kopij uiterlijk 10 februari 2017.
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Hierbij een vakantiereis naar Benidorm.
Deze kregen wij toegestuurd van onze collega Nierpatiënten Vereniging Rijnmond

Vakantiedialyse Groepsreis Benidorm – Spanje
6 t/m15 juni 2017
www.zorghotelspanje.nl

Beste lezer,
Na eerdere succesvolle vakanties in het “Zorghotel Ciudad Patricia” in Benidorm, hebben we
dit schitterende hotel voor 2017 weer gereserveerd.
Wilt u als Hemodialyse, Peritoneaal dialyse, getransplanteerde, pre-dialysepatiënt, met
partner / familie onbezorgd op vakantie? Schrijft u dan nu in!
De reis vindt plaats van 6 t/m 15 juni 2017
Deze reis kost voor 10 dagen inclusief begeleiding € 995,00 per persoon / 2 persoonskamer
of 1 persoonskamer. Uw partner / begeleider betaalt dezelfde prijs. Dit aanbod is op basis
van vol pension inclusief diverse drankjes, excursies, eventuele verzorging, het regelen van
uw dialyse, met het plaatselijke ziekenhuis, transfer luchthaven-hotel in Spanje. Exclusief
reis / annulering verzekering en € 25, = administratiekosten.
U vertrekt samen met een begeleider van de NPVR vanaf Rotterdam The Haghe Airport tot
aan Alicante, waarna we comfortabel naar het hotel worden gebracht.
Graag tot ziens in Benidorm Met vriendelijke groet,
Joop den Breems (Informatie / reserveringen)
Telefoon: +31 (0)181 614758
Mobiel: +31 (0)6 18243606
info@npvr.nl
Website: www.npvr.nl

U mag zelf contact opnemen met Joop den Breems of anders met Cora Knijff-Spijkers (zie
gegevens in de nieuwsbrief).
Aanmeldingsformulier wordt u dan toegestuurd.
Wacht u niet te lang, want vol is vol. Mocht er toch een groep vanuit Amerfoort/Harderwijk
e.o. interesse hebben in deze reis, dan kan eventueel ook een andere datum ingepland
worden.
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Aanmeldingsformulier Kerstlunch op dinsdag 13 december 2016
gebouw Railzicht in AMERSFOORT
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

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

Is lid / wil lid worden

Speciale wensen, bijv. dieet: …………………………………………………………….
Komt met eigen vervoer / heeft geen vervoer wil graag dat er contact wordt
opgenomen.
Heeft wel/geen rolstoel/rollator
Voor D.I.O.R. leden is deze middag gratis.
Voor niet-leden vragen wij een kleine bijdrage van € 10,00
Deze aanmelding kunt u deponeren in Amersfoort in de D.I.O.R. bus bij de weegschaal..
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.
Wij hopen weer een hoop leden te mogen begroeten op deze middag.
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