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Beste leden,
In deze nieuwsbrief treft u aan:
Van de voorzitter
Oproep: heeft u een vakantieadres die u wilt delen met ons
Welkom nieuwe leden
Wij zoeken patiënten contactpersonen en versterking bestuur
AVG Algemene Verordening Gegevensbescherming
Betaling contributie 2018
Schenkingen, donaties, giften
Oproep: heeft u nog tips die u wilt delen
Website Nieren.nl
Nierteam aan huis van maatschappelijk werk
Bijeenkomst voor partners van dialyse patiënten van maats.werk
Datum jaarlijkse uitje D.I.O.R. (onder voorbehoud)
Recepten van eten tijdens de informatiemiddag
Overlijden dhr. F.L.H. Janssen
Overlijden mw. L. (Loes) Schoots
Dior-website
Getransplanteerden nieuws
Uitnodiging voor onze gezellige middag / A.L.V. 12 juli 2018
Colofon
Aanmeldingsformulier voor de gezellige middag 12 juli 2018
Incasso formulier contributie Nierpatiëntenvereniging D.I.O.R.
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Blz. 3/4
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Blz. 7/8
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Van de voorzitter juni 2018

Dit is alweer de tweede nieuwsbrief en het is ons toch weer gelukt een mooi
exemplaar in elkaar te knutselen dankzij de ingezonden kopij.
We hebben veel tijd en energie moeten steken in het AVG verhaal, maar hopelijk is
het ons, mede dankzij de medewerking van Matthijs, op tijd gelukt om aan de
gestelde eisen te voldoen.
We gaan ons nu weer bezinnen op onze activiteiten en ons jaarlijkse uitstapje.
Wij rekenen op uw aanwezigheid bij onze gezellige middag /ALV op 12 juli in gebouw
Railzicht. Denkt u even na over de vraag naar nieuwe bestuursleden?
Wilt u maandag 17 september 2018 vast in uw agenda reserveren voor ons jaarlijkse
uitje?
Met vriendelijke groet,
Bram Krijger, uw voorzitter
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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 vakantieverhaal delen, schroom niet en mail het ons. Wij willen het graag in onze nieuwsbrief
plaatsen. Eventueel met foto’s.

Deze periode mogen wij weer een aantal nieuwe leden verwelkomen. Wij wensen u
een fijne tijd toe bij D.I.O.R.
Mw. I.M. Adriaan, dhr. G. ter Beek, mw. H. ter Beek-Muijs, dhr. J.C.G. van Esch,
dhr. J.J. Porte, dhr. J. de Valk, mw. H.B.E. de Valk-Kok.

Het bestuur van D.I.O.R. is op zoek naar 2 contactpersonen die met raad en daad
klaar willen staan voor mensen die met vragen zitten inzake de praktijk van
Haemodialyse.
Voor Meander M.C. iemand die daar op dinsdag, donderdag en zaterdag dialyseert.
Voor St. Jansdal iemand die daar op maandag, woensdag en vrijdag dialyseert.
Denkt u iets te kunnen betekenen voor uw medepatiënten, aarzel dan niet en meldt u
zich bij Ingrid Moraal, maatschappelijk werkster, op afd. B-4 of bij mevr. Cora KnijffSpijkers, D.I.O.R. ledenadministrateur / redacteur Nieuwsbrief,
email: theknijfffamily@hotmail.com, tel. 0348 – 41 86 78 of mobiel 06 – 23 77 82 78.
Sinds het -helaas door ziekte gedwongen- recente afscheid van Herman Hollegien
als voorzitter van D.I.O.R. is Bram Krijger doorgeschoven en in zijn plaats getreden.
Daardoor is thans de functie van vice-voorzitter vacant geworden.
Tevens kijken wij al geruime tijd uit naar een capabele 2e penningmeester die naast
de huidige penningmeester Paul Hollegien zal opereren. Ook zal hij/zij Paul
vervangen indien noodzakelijk.
Het bestuur is thans dringend op zoek naar de noodzakelijk geworden versterking.
Een oproep derhalve aan alle leden, hun familie, vrienden en kennissen maar ook
aan een ieder die dit leest om zich beschikbaar te willen stellen voor een van beide
functies. Heeft u ook nog eens ervaring in een vergelijkbare functie dan komen we
vast snel tot zaken! Het is dankbaar werk dat niet al te veel tijd in beslag zal nemen.
Wij vergaderen elke 6 weken, doorgaans in Meander Medisch Centrum, afdeling B-4.
Laat van u horen!!! U kunt zich melden bij mevr. Cora Knijff-Spijkers,
ledenadministrateur / redacteur Nieuwsbrief, email: theknijfffamily@hotmail.com, tel.
0348 – 41 86 78 of mobiel 06 – 23 77 82 78.
Bestuur D.I.O.R.
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AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)
Vanaf 25 mei is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht.
De AGV regelt dat er in alle Europese landen hetzelfde wordt omgegaan met de
bescherming van persoonsgegevens. Vanwege deze nieuwe wetgeving moeten wij, het
bestuur van Nierpatiëntenvereniging D.I.O.R., u als lid informeren over hoe wij met uw
persoonlijke gegevens omgaan.
OVER UW PRIVACY
Voor onze werkzaamheden is het noodzakelijk dat wij een ledenlijst bijhouden en een
nieuwsbrief uitbrengen, deze ledenlijst bevat NAW gegevens, wellicht bankrekeningnummers
en in een aantal gevallen informatie over uw medische omstandigheid/soort behandeling.
Wij doen ons uiterste best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:
• zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en eventuele medische gegevens,
• als enige toegang hebben tot uw gegevens,
• ervoor zorgen, dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens,
• niet meer persoonsgegevens verwerken dan noodzakelijk is voor het uitvoeren van onze
activiteiten en het uitvoeren van de financiële administratie,
• de persoonsgegevens alleen digitaal bewaren en bij hoge uitzondering voor een korte
periode op papier, op met wachtwoorden en antivirus beveiligde computers.
Uw gegevens kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
• Het aangeven van mutatie op uw persoonlijke omstandigheden in de nieuwsbrieven, het
verrichten van incasso’s het verzenden/beschikbaar stellen van de nieuwsbrieven,
bijzonderheden bij deelname aan onze activiteiten.
Als wij vanwege andere redenen gebruik willen maken van uw gegevens, dan zullen wij u
eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.
Deze bij ons bekende gegevens zijn:
• uw naam, adres en woonplaats
• eventueel uw bankrekeningnummer
• eventueel de soort behandeling
• telefoonnummer en email adres (indien aanwezig)
Een aantal van deze gegevens blijven (conform de richtlijnen van de Belastingdienst) 7 jaar
bewaard.
UW RECHTEN
Vanuit de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) heeft u de volgende privacy
rechten:
• Recht op dataportabiliteit: u heeft het recht om de persoonsgegevens te ontvangen en over
te dragen.
• Recht op vergetelheid: u heeft het recht om in een aantal gevallen de persoonsgegevens te
laten wissen. Dit is het geval als:
o de gegevens niet meer nodig zijn
o u de toestemming voor de gegevensverwerking intrekt
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AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) vervolg

o u bezwaar maakt tegen de gegevensverwerking
o de wettelijk bepaalde bewaartermijn is verstreken
o de betrokkene jonger is dan 16 jaar en de gegevens verkregen zijn via een app of
website
• Recht op inzage: u heeft het recht uw persoonsgegevens in te zien
• Recht op rectificatie en aanvulling: u heeft het recht onjuiste persoonsgegevens te laten
aanpassen en persoonsgegevens aan te laten vullen
• Recht op beperking van de verwerking: u heeft het recht het gebruik van de gegevens te
beperken indien:
o de gegevens mogelijk onjuist zijn
o de verwerking onrechtmatig is
o de gegevens niet meer nodig zijn
o u bezwaar maakt
• Recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering: bij
geautomatiseerde besluitvorming heeft u altijd recht op een menselijke blik bij deze
besluiten.
• Recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking: u heeft altijd het recht om
bezwaar te maken tegen het verwerken van de persoonsgegevens.
Met vriendelijke groet,
Bestuur Nierpatiëntenvereniging D.I.O.R

Betaling van de jaarlijkse contributie (voor 2018 € 15,00 per persoon)
Dank namens onze penningmeester, Paul Hollegien aan diegenen die de contributie
2017 alsnog zelf betaald hebben.
De incasso voor de contributie over 2018 staat gepland eind juli 2018 , willen
diegenen die nog niet betaald hebben en dit niet via incasso doen uiterlijk eind juli
2018 hun betaling doen.
U kunt €15 overmaken op bankrekening NL08 ABNA 0971 3981 86 ten name van
Nierpatienten-vereniging DIOR onder vermelding van “Contributie DIOR 2018”.
De penningmeester zal hierover geen individuele brief/factuur meer sturen !!
Het bestuur is voornemens een voorstel te doen voor contributie verhoging
van € 15 naar € 17,50 vanaf 2019. Hierover zal gestemd worden op de komende
Algemene leden vergadering.
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
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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 (2018: € 15).
Vult u dan het achter deze nieuwsbrief bijgevoegde incassoformulier in en 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.
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.
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Nieren.nl
Neem eens een kijkje op Nieren.nl
U kan zich hierop ook aanmelden als deelnemer als u dat wilt.

Nierteam aan huis
Als pilot zijn we op de dialyse afdeling begonnen met Nierteam aan huis.
Dit is een landelijke ontwikkeling. Er zijn inmiddels 2 huisbezoeken geweest.
Als patiënten in de pré-dialyse fase dit zelf willen ,dan kan er een huisbezoek in de
avonduren plaats vinden, waarbij ze vrienden, familie, buren en andere naasten
kunnen uitnodigen.
Wij geven dan vanuit het team voorlichting over wat de functie is van de nieren,
nierziekte, dialyse en transplantatie.
Ook de mogelijkheid van doneren bij leven wordt besproken.
We proberen d.m.v voorlichting de omgeving van de patiënten meer kennis te geven
over wat er allemaal komt kijken bij nierziekte en om met elkaar in gesprek te komen
over transplantatie.
Mocht u belangstelling hebben voor een avond bij u thuis neem dan contact met ons
op.

Bijeenkomst voor partners
Eind augustus willen we een middag organiseren, waarbij partners van onze dialysepatiënten
met elkaar in gesprek kunnen. Hoe is het leven veranderd voor u als partner en zijn
er onderwerpen waar u graag eens met een lotgenoot over zou willen praten.
Graag horen we of u hier belangstelling voor heeft, u kunt dit ons vast laten weten op
onderstaand nummer.

Marion Swager en Ingrid Moraal
Maatschappelijk werk dialyse
0338502658

De datum van ons jaarlijkse uitje staat gepland op maandag 17 september 2018.
Houd deze dag alvast vrij. Wij zijn nog druk bezig met de organisatie. Meer info in de
volgende nieuwsbrief.
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Recepten informatiemarkt
Nasi Goreng (voor 4 personen)

Ingrediënten:
Zonnebloemolie eetlepel
Rijst 150 gram rauw
Rode Peper halve
Ui 200 gram
Prei 50 gram
Knoflook 1 teentje
Korianderpoeder Hela 3 gram
Komijnpoeder Hela 3 gram
Koenjit hela 3 gram
Bereiding:
Snipper de ui en knoflook, snijd de prei en peper.
Kook de rijst
Verhit de olie en bak de ui, knoflook met de peper en kruiden bruin. Voeg de prei toe
en bak het een paar minuten mee.
Voeg de gekookte rijst toe en meng het geheel door elkaar.
Dit gerecht bevat: 13 gram eiwit, 0,08 gram zout, 685 mg kalium, 285 mg fosfaat
Om deze maaltijd compleet te maken dient er 400 g vlees, vis of kip toegevoegd te
worden.
Hiermee bevat het gerecht ongeveer 20 gram eiwit, 0,25 gram zout, 320 mg kalium
en 170 mg fosfaat per persoon meer.
Met 1 ei per persoon bevat het gerecht 6 gram eiwit, 0,2 gram zout, 70 mg kalium en
110 mg fosfaat per persoon meer.

7

Rode Curry schotel (voor 4 personen)

Ingrediënten:
Zonnebloemolie eetlepel
Rijst 150 gram rauw
Knoflook 1 teentje
Rode Paprika 100 gram
Lente uien 20 gram
Uien 100 gram
Sperziebonen 200 gram
Wortel 200 gram
Slagroom 1 dl
Rode peper halve
Kerrie poeder Hela 5 gram
Rash el hanout Jonnie Boer 5 gram
Bereidingswijze:
Snipper de ui en knoflook, snijd de peper en maak de sperziebonen en wortel
schoon.
Kook de rijst.
Verhit de olie en bak de ui, knoflook met de peper en kruiden bruin.
Voeg de sperziebonen en wortel toe en bak het een paar minuten mee.
Voeg de slagroom toe en verwarm deze mee op laag vuur.
Serveer met de rijst.

Dit gerecht bevat: 21 gram eiwit, 0,31 gram zout, 1555 mg kalium, 470 mg fosfaat
Om deze maaltijd compleet te maken dient er 400 g vlees, vis of kip toegevoegd te
worden. Hiermee bevat het gerecht ongeveer 20 gram eiwit, 0,25 gram zout, 320 mg
kalium en 170 mg fosfaat per persoon meer.
Met 1 ei per persoon bevat het gerecht 6 gram eiwit, 0,2 gram zout, 70 mg kalium en
110 mg fosfaat per persoon meer.
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Frans Janssen

Foto: Ton Pors

Frans Janssen overleden
06-02-2018, 14:29 | Van de redactie
HARDERWIJK Frans Janssen is afgelopen donderdag na een hartstilstand overleden. Janssen
raakte in Harderwijk bekend toen hij in 1966, een maand voor zijn zestiende verjaardag in een
rolstoel belandde, nadat hij een hoge dwarslaesie had opgelopen toen hij bij het Dolfinarium in
het ondiepe water van het Wolderwijs dook. Frans Janssen was in 1981 initiatiefnemer en een
van de oprichters van de HALO, de Harderwijker Lokale Omroep, een voorloper van Harderwijk
FM, dat sinds kort onder de naam Veluwe FM is samengegaan met de lokale omroepen van
Ermelo en Putten. Bij de HALO was Frans Janssen programmamaker van onder andere het
radioprogramma 'Met de Franse slag'. Janssen was ondanks zijn eigen zware handicap altijd een
vrolijke man, en met een positieve levenshouding een voorbeeld voor andere mensen met een
handicap, zeggen vrienden van hem. De laatste jaren had hij in toenemende mate te kampen met
flinke gezondheidsproblemen. Deze donderdag vindt vanaf 13.30 uur de uitvaartplechtigheid
plaats op begraafplaats De Elzenhof. Frans Janssen is 67 jaar geworden.

Overgenomen uit: Lokaal- Het Kontakt Harderwijk.nl
Wij hebben Frans wel eens mogen begroeten tijdens een van onze boottochten.
Het bestuur wenst de nabestaanden van de heer Frans Janssen heel veel sterkte toe voor
de komende tijd.
Op de volgende bladzijde vindt u het afscheid van Loes Schoots.
Zij heeft een aantal berichten gestuurd, daar hebben wij een gedeelte van overgenomen.
Wij vinden het heel bijzonder dat wij u dit mogen meegeven.
Ook al is het een droevig einde, toch laat dit zien, dat op deze manier afscheid nemen heel
bijzonder kan zijn.
Als het maar even kon en zij in een goede periode zat, was zij aanwezig bij onze gezellige
middagen, maar zeker op de jaarlijkse uitjes. Op veel tochten was zij aanwezig.

Het bestuur wenst ook de nabestaanden van Loes Schoots heel veel sterkte toe voor de
komende tijd.
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Loes Schoots

15-5-1947 - 27-4-2018

Op 28 april 2018 kregen wij het droeve bericht, dat Loes Schoots was overleden.
In overleg met de familie laten wij u een gedeelte lezen van de laatste berichten van Loes.
Lieve mensen,
Op dinsdag 10 april is mijn shunt verstopt geraakt. Om verder te kunnen dialyseren zou ik
een nieuwe shunt moeten krijgen. Ik heb er voor gekozen om dit niet meer te laten doen.
Dat betekent dat ik in de komende weken langzaam achteruit zal gaan.
Het is een moeilijk moment, maar voor mij is het een goede keus. Ik heb zowel een goed als
een moeilijk leven gehad. Nu ben ik erg moe.
In de komende weken wil ik graag afscheid van jullie nemen. Hoeveel tijd ik daarvoor heb,
weet ik nog niet. Ik zal jullie per mail op de hoogte houden van de ontwikkelingen.
Ik wil jullie bedanken voor jullie trouwe vriendschap en alles wat jullie voor me hebben
gedaan. Ik hoop dat ik op een goede manier afscheid van jullie kan nemen.
Vorige week maandag ben ik verhuisd naar Hospice Dôme. Ik heb hier een mooie hoge
kamer met veel licht, veel bloemen en een tuin. Er wordt goed voor me gezorgd. Ik krijg
voetmassages, als ik iemand nodig heb, komen ze direct, en ze maken lekkere hapjes. Ze
bakken pannenkoeken, bitterballen en frietjes. Ik eet niet erg veel, maar daar geniet ik wel
van. Het is fijn dat ik niet meer zo hoef op te letten wat ik eet.
In de afgelopen week heb ik van veel mensen afscheid kunnen nemen. Ik heb ook nog een
aantal leuke uitstapjes gemaakt. Met Robert, Merlijn, Floor en Felix ben ik uit eten geweest in
Utrecht. Ik had per ongeluk gamba’s besteld en die heb ik helemaal zelf gepeld. Daarna ben
ik met Merlijn naar de film geweest. Met Franklin, Heleen, Rosa en Cato heb ik in het
Hospice Chinees gegeten, met Mike ben ik naar zee geweest, en naar de Keukenhof. Van
de BiPo-groep, de schildercursus en de boekenclub heb ik ook goed afscheid kunnen nemen
en ik ben nog langs geweest op de dialyse afdeling om afscheid te nemen van het personeel
en mede-patiënten. En tussen die uitstapjes door heb ik veel bezoek gehad. Het was druk,
maar ook heel fijn om iedereen nog een keer te kunnen zien.
Vorige week voelde ik me beter dan ik me in jaren heb gevoeld. Inmiddels merk ik dat ik
sneller moe word. Ik loop steeds moeilijker en ook mijn handen gaan een beetje trillen. Ik
bekijk van-dag-tot-dag hoe het gaat. Voorlopig vind ik het nog erg leuk om bezoek van jullie
te krijgen, en als het een beetje gaat, maak ik ook nog een paar uitstapjes.
Ik ga de komende periode met een gerust hart tegemoet.
Liefs,
Loes
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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

Het volgende D.I.O.R. lid is onlangs getransplanteerd.
.
Dhr. R.W. Veltmeijer uit Soest is op 22 april 2018 getransplanteerd.

Uitnodiging gezellige middag op 12 juli 2018.
Op donderdag 12 juli 2018 hebben we weer een gezellige middag gepland waar we
ook onze Algemene Ledenvergadering in zullen plannen.
Daarna gaan we weer gezellig een spelletje doen of als u daar geen zin (meer) in
heeft, gezellig bij een hapje en een drankje bijkletsen met elkaar. U kent ons thema,
alles mag – niets moet.
Deze middag, zullen we weer in het gebouw Railzicht zijn, bij de meesten onder
u inmiddels wel bekend. Mocht u er niet bekend zijn neem dan contact op met Cora,
zij zal u dan de gegevens met eventueel een plattegrond toesturen of mailen.
De deur gaat om 13.00 uur open en rond 13.30 uur hopen wij deze middag te willen
beginnen. Zo rond 16.00-16.30 uur hopen wij de middag af te sluiten.
Wij hopen weer veel mensen te mogen begroeten op deze middag.
Gratis voor leden. Niet-leden betalen € 5,00.
“Voor alle door D.I.O.R. georganiseerde activiteiten geldt, dat deelname hieraan op
eigen risico is en D.I.O.R. niet verantwoordelijk/aansprakelijk is voor eventueel
geleden schade/ongemak. Het zal bij iedere bijeenkomst zo zijn dat D.I.O.R.
beeldmateriaal (foto’s/film) maakt tijdens deze bijeenkomst. Wij zullen hier uiteraard
uw toestemming voor vragen. Wilt u dit niet, dan graag even laten weten.”
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Nierpatiëntenvereniging D.I.O.R.
Bankrekeningnumme : NL08ABNA0971398186
KvK nr: 32101691

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

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

ajkrijger43@gmail.com

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

theknijfffamily@hotmail.com

lianeef@casema.nl
p.h.lhollegien@ziggo.nl

Patiënten contact personen:
Di/do/za ochtend

: vacant voor Amersfoort op di/do/za
dhr. J.L. Klein Bennink op verschillende dagen of bereikbaar op
j.kleinbennink@kpnmail.nl om een afspraak te maken
mw. M. Hoogvliet - Harderwijk
verschillende dagen

Onderstaande patiënten zijn ook te benaderen voor een goed gesprek of info:
Patiënten contact PD : dhr. F. (Frans) Jeltes
frans343@outlook.com
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.
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Aanmeldingsformulier voor de gezellige middag/ALV op 12 juli 2018 in gebouw
Railzicht.
Zaal open 13.00 uur, aanvang 13.30 uur.

Naam: ………………………………………………………………………………………
Adres: ………………………………………………………………………………………
Postcode + Woonplaats: …………………………………………………………………
Telefoonnummer: ……………………………………Email:………………………………
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.
Wil graag plattegrond.

Ja/nee

Deze middag is gratis voor leden. € 5,00 voor niet-leden.
U kunt contact opnemen met Cora Knijff-Spijkers om u aan te melden.
Via theknijfffamily@hotmail.com of 0348-418678 of 06-23778278.
Mocht u dialyseren, dan kunt u de aanmelding in de D.I.O.R. brievenbus
doen, naast de weegschaal.
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Naam incassant:

Nierpatientenvereniging Dialyse Is Onze Redding (D.I.O.R.)

Adres incassant:

Zuivelhof 41

Postcode/woonplaats incassant: 3828 CZ Hoogland
Land incassant:

Nederland

Incassant-id:

NL09ZZZ321016910000

Kenmerk machtiging:

PH/DIOR1

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming, tot wederopzegging, aan:
 Nierpatientenvereniging D.I.O.R. om doorlopend incasso-opdrachten te sturen
naar uw bank om een bedrag (€ 15,00 dit bedrag kan op de algemene
ledenvergadering verhoogd worden) van uw rekening af te schrijven en
 uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven
overeenkomstig de opdracht van Nierpatientenvereniging D.I.O.R.
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor
contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

Naam en voorletter(s):

Adres:

Postcode/woonplaats:

IBAN rek.nr.: NL

Plaats en datum:

Handtekening:
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