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Van de voorzitter februari 2018
Beste lezers,
Het doet mij pijn en verdriet U te moeten mededelen dat ik om gezondheidsreden niet meer
in staat ben nog iets voor D.I.O.R. te kunnen doen.
Met veel plezier heb ik een aantal jaren leiding mogen geven aan een enthousiast bestuur.
Ik dank hun dan ook voor de goede samenwerking en hoop dat de vereniging nog lang mag
bestaan.
Met vriendelijke groet,
Herman Hollegien, Voorzitter D.I.O.R.
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Aftreden Herman Hollegien
Wij vinden het heel spijtig, dat Herman ons als voorzitter gaat verlaten, maar begrijpen en
respecteren dit. Wij wensen hem ook heel veel sterkte voor de toekomst en danken hem
voor de fijne samenwerking. We hopen hem nog vaak op onze evenementen te mogen zien.
Tijdens onze vergadering op 27 februari 2018, is unaniem besloten om Bram Krijger als
voorzitter te kiezen.
Wij wensen Bram heel veel succes toe en zullen zoals al gebruikelijk was, fijn met hem
samenwerken.
Maar wij kunnen altijd nog nieuwe bestuursleden gebruiken. Dit is wel vrijwilligerswerk,
geen betaalde baan.
Weet u iemand in uw naaste omgeving die iets voor ons zou willen en kunnen betekenen,
schroomt u niet en laat het ons weten.
Dus heeft u iemand in de familie of een buurman/vrouw die ons zou willen helpen, laat het
ons dan weten. U kunt contact opnemen met onze voorzitter Bram Krijger.
U kunt hem bereiken via email: ajkrijger43@gmail.com daarna kan hij dan zelf contact
met u opnemen.

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.
Dhr. N.W. Hop, mw. E. van Houten, dhr. J.J. Keyzer, dhr. A.P. Otte, mw. E. RadtKremer, dhr. J.W.L. Radt, mw. W.R.M. Rietveld, mw. A. Uwuratuw, mw. J.G.M. van
Valkenburg-Brouwer, dhr. F.J.A. van Valkenburg, dhr. R.W. Veltmeijer, mw. A.C.P.
Verheijen-van Soest.
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Taxivervoer naar de dialyse
Helaas gaat er nog steeds regelmatig wat mis rondom het taxivervoer van en naar de dialyse.
Dit heeft verschillende oorzaken en soms kunnen we er ook zelf iets aan doen.
Graag zouden we onder de aandacht willen brengen wat u zelf zou kunnen doen om het vervoer zo
goed mogelijk te laten verlopen.
Het helpt als er vaste ritten ingeboekt staan. Check zo nu en dan even of u er nog goed in staat bij de
centrale. Soms bellen we omdat de taxi steeds te laat komt en blijkt iemand niet goed in het systeem
te staan, hou dit dus goed in de gaten.
Ook als er een nieuw kalenderjaar begint, check altijd even van te voren of uw vaste ritten door
geboekt worden.
Zorg dat u een kwartier voor de ophaaltijd klaar zit voor vertrek. De taxi mag een kwartier eerder of
later komen. Als u dan niet klaar zit, mag de chauffeur vertrekken en moet u vaak lang wachten op
de volgende taxi. Dit gebeurd helaas met regelmaat en zorgt ook voor andere patiënten voor
vertraging. Neem dus ruim de tijd, ook na de dialyse, zodat u ook weg kan als de chauffeur u komt
halen.
Een kwart van de rittijd mag omgereden worden, dus als u een rit van 30 minuten heeft, mag er
ongeveer 7,5 minuut bijkomen om andere mensen op te halen, is dit bij u structureel veel meer,
meld dit dan bij de centrale, vaak koppelen ze u dan los van degene die u op moet halen en
bedenken ze een andere combinatie.
Belt u bij problemen altijd eerst zelf met de centrale, als u er niet uitkomt en problemen zich
herhaaldelijk voordoen, kunt u altijd een beroep op ons doen. Het helpt ons als u dan feitelijke
informatie heeft over dagen en tijden.
Vriendelijke groet,
Marion Swager en Ingrid Moraal
Maatschappelijk werk dialyse

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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Vakantie in Zeeland.
Willy en Tjaard Doornbos kozen dit jaar (2017) Zeeland als hun
vakantiebestemming.
Na eerdere vakanties, via de Nierstichting, in Nederland en het
buitenland, werd het deze keer een vakantie in Zeeland.
Op park “Schotsman” in Kamperland, uit de vakantiegids van de Nierstichting,
verbleven zij 14 dagen in een ruime en compleet ingerichte caravan.
Doordat zij niet over eigen vervoer beschikken, lieten ze zich met Valys naar hun
vakantiedomicilie vervoeren. Het voordeel om dit met Valys te doen was dat de
scootmobiel van Tjaard ook mee kon. Zodoende konden er gezamenlijke uitstapjes
gemaakt worden.
Binnen rijafstand werden o.a. de Oosterscheldekering en het werkeiland Neeltje Jans
bezocht. Vanuit Kamperland werd met de veerpont ook het pittoreske Veere bezocht.
In de 2 weken van het verblijf waren er slechts 2 dagen dat het weer niet al te mooi
was en de regen wat van invloed was. Een geluk daarbij was dat dit juist die dagen
waren dat Tjaard niet naar de dialyse moest.
In het Meander dialyseert Tjaard sinds een jaar ’s nachts. Dit was in Zeeland niet
mogelijk. Nu ging hij 3 keer per week op de dag dialyseren in de Banjaard in
Kamperland.
Het dialysecentrum ( 6 stoelen) is een onderdeel van het vakantiepark de Banjaard.
Om het dialysecentrum te bereiken kon Tjaard dit op eigen gelegenheid met zijn
scootmobiel doen. Hij was dus niet afhankelijk van een taxi. Dit was een behoorlijke
tijdwinst.
De tijd dat Tjaard in het dialysecentrum was, vermaakte Willy zich met haar geliefde
hobby de schilderkunst en lezen. Ook ging zij soms even lekker uitwaaien aan het
strand wat op loopafstand was. Een andere keer liet zij zich liggend in de duinen de
zon welgevallen. Zo maakte ook zij van de “nood” een “deugd”. En kon zij toch ook
genieten van de tijd welke zij voor zichzelf had en alleen moest doorbrengen.
Op de dialysevrije dagen werden de uitstapjes gemaakt of was de fiets het
vervoermiddel. Tijdens de tochtjes over de vele en mooie ruime fietspaden genoten zij
volop van wat de Zeeuwse natuur te bieden heeft.
Na o.a. Kreta, Benidorm en Limburg, allen met een mooi dialysecentrum in de buurt,
was Zeeland ook weer een geslaagde Zeeuwse onderbreking van het dagelijkse ritme
in Amersfoort.
Kortom een heerlijke vakantie.

Interview afgenomen door Koos Rietveld
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Betaling van de jaarlijkse contributie (voor 2017 € 15,00 per persoon)
Onze penningmeester, Paul Hollegien, heeft door persoonlijke omstandigheden nog steeds
geen incasso verstuurd. Hiervoor zijn excuses.
Daarom nu de vraag aan de leden, die zelf nog niet betaald hebben, dit alsnog voor een keer
zelf over te maken.
De penningmeester zal hierover geen individuele brief/factuur meer sturen !!
U kunt €15 overmaken op bankrekening NL08 ABNA 0971 3981 86 ten name van
Nierpatienten-vereniging DIOR onder vermelding van “Contributie DIOR 2017”.
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 (2017: € 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
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Informatiemiddag
Niercentrum Midden-Nederland
Misschien leuk voor familie, vrienden, buren, om eens een kijkje te komen nemen.
Over transplantatie en dialyse

Donderdagavond 8 maart van 16.00- 18.00
Lokatie: De dialyse afdeling op B4
in het Meander Medisch Centrum Amersfoort

Heeft u belangstelling? Wilt u zich dan aan melden, dan weten we hoeveel personen
wij kunnen verwachten.
Dit kan telefonisch 0338502658
Of per mail: secretariaatdialyse@meandermc.nl
O.a. D.I.O.R. zal hierbij aanwezig zijn.

Herdenkingsbijeenkomst
In de afgelopen maanden zijn er meerdere D.I.O.R.-leden die een donornier mochten
ontvangen.
Helaas hebben wij vanwege overlijden van andere D.I.O.R.-leden afscheid moeten nemen.
In oktober werd in het Meander Amersfoort door het team van de dialyseafdeling, voor alle in
het afgelopen jaar overledenen, een herdenkingsbijeenkomst georganiseerd.
Voor deze avond waren de nabestaanden uitgenodigd en mochten zij hun dierbare
herdenken. Veel familieleden maakten van deze gelegenheid gebruik en mochten een
persoonlijke in memoriam uitspreken.
De pastorale medewerker van het Meander leidde deze avond. De dialyse verpleegkundigen
Marjolein en Gijs ondersteunden de herdenkingsbijeenkomst met een muzikale bijdrage.
Voor iedere overledene was er een witte roos. De roos werd door een familielid, een staflid
van de dialyseafdeling of een vrijwillig(st)er in een vaas gezet. Zo ontstond er een mooi
boeket ter nagedachtenis aan de overledenen. Ook werd er voor iedere overledene een
kaars aangestoken.
Een mooie en indrukvolle avond.
Namen van de ons ontvallen dialysepatiënten vindt u in de DIOR-nieuwsbrief.
Eén uitzondering v.w.b. de naam van een overledene willen we wel maken.
Over en voor hem is een kort stukje geschreven dat u ook in de DIOR-nieuwsbrief aantreft.
Ook over de andere overledenen treft u een stukje tekst met foto aan.
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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. J.L. Klein Bennink.

Uitnodiging gezellige middag op 30 maart 2018.
Op vrijdag 30 maart 2018 hebben we weer een gezellige middag gepland staan.
We hebben die dag ook Carin Hoogstraten uitgenodigd van de NVN. Zij houdt een
workshop. De workshop heet: In gesprek met je zorgverlener. Wat kom je tegen,
waar loop je tegenaan in de gesprekken met je arts/verpleegkundige/dietiste etc.
Zij zal deze middag beginnen. 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.
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Themamiddag Kwaliteit in werk en leven 24 maart Houten - Midden-Nederland
Zaterdag 24 maart 2018 van 12.00 - 17.00 uur.
Locatie JOINN Houten B.V. Onderdoor 5, 3995 DW Houten
www.joinn.nl Bereikbaarheid NS-station Houten op 50 meter afstand.
Parkeren In de parkeergarages aan de voor- en achterzijde van JOIN!!: eerste 2 uur gratis
daarna € 1.50 per uur.
Deze themamiddagen worden georganiseerd door de NVN i.s.m. de regionale
nierpatiëntenverenigingen D.I.O.R, Leef!, Diacatra, MCL/Friesland, Noord Nederland en de
Nierstichting.
De bijeenkomsten vinden plaats in een ontspannen sfeer met volop mogelijkheden voor
ontmoeting en uitwisseling. Voor alle nierpatiënten in en rond Midden-Nederland!
Jong en oud: patiënten met chronische nierschade, transplantatie patiënten, pre-dialyse
patiënten; HD en PD patiënten; werkenden; leden van RNV’s; nierpatiënten die nog geen lid
zijn van een RNV, partners van nierpatiënten. Toegang gratis
Er zijn aan deze middag geen kosten verbonden. Behalve eventueel het parkeren.
Wilt u nog meer informatie over de middag, stuur een mailtje naar Cora,
theknijfffamily@hotmail.com, dan krijgt u per mail de digitale folder toegestuurd.
Ook zullen op 8 maart deze folders op de pre dialyse markt liggen.
Ik geef de pen aan…..
Beste lezers,
De meeste mensen hebben me waarschijnlijk al zien rondlopen op de dialyse-afdeling: ik
ben die kleine blondharige dokter met een stethoscoop om haar nek. Hierbij wil ik me kort
even voorstellen:
Ik ben Joëlle Suijkerbuijk, internist-nefroloog van beroep. In 2013 heb ik mijn opleiding
afgerond in Maastricht. Na werkzaam te zijn geweest in het Medisch Spectrum Twente in
Enschede en het Radboudumc te Nijmegen, ben ik sinds 1 maart 2017 werkzaam in het
MMC. Ik heb een man die chirurg in opleiding is in het Radboudumc, en 2 dochters van 3 en
1 jaar. Na 17 jaar in Maastricht te hebben gewoond zijn we recent verhuisd naar het mooie
Wageningen.
Wat kunt U van mij verwachten? Ik wil graag laagdrempelig benaderbaar zijn voor al uw
vragen en problemen. Ondanks de grote groep dialysepatiënten in het MMC, bent U voor mij
geen nummertje. Mijn doel is om, samen met U, Uw behandeling en koers te bepalen. Ik zie
het als mijn taak om U goed voor te lichten over alle onderdelen van de behandeling, zowel
wat betreft de dialyse als overige bijzonderheden die U op Uw weg tegenkomt. Actief
betrokken zijn bij Uw eigen behandeling, dat is mijn streven!
Tot binnenkort op de dialyseafdeling!
Met vriendelijke groet,

Ik geef de pen aan….. André Heemsbergen

Joëlle Suijkerbuik
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De D.I.O.R. Kerstlunch 2017
Voor vrijdag 15 december waren D.I.O.R.-leden en partners uitgenodigd voor de
jaarlijks terugkerende D.I.O.R. Kerstlunch.
Bijna 40 personen hadden aan de uitnodiging van het D.I.O.R.-bestuur gehoor
gegeven en waren naar RAILZICHT gekomen. Daar werden zij, namens het bestuur,
welkom geheten door vicevoorzitter Bram Krijger en Cora Knijff.
Bij het binnengaan van de zaal viel de feestelijke kerstaankleding al in het oog.
Ook de tafel, in U-vorm, was al keurig gedekt en van kerstdecoraties voorzien.
Nadat ieder een plaatsje had ingenomen werden de aanwezigen al voorzien van een
drankje en deelde Cora aan een ieder een kerst- en nieuwjaarskaart uit.
Na een korte introductie door de vicevoorzitter, wenste deze de aanwezigen een
smakelijke lunch. Er was een ruim assortiment aan broodjes en hartig en zoet
broodbeleg. Als start kregen de gasten, door de gastvrouw en de gastheer en kroket
aangeboden. Deze vond gretig aftrek en was mede het startsein voor het vervolg met
hartige en zoete variaties broodbeleg. Ondertussen bleven de gastvrouw en gastheer
ons voorzien van de verschillende "natjes".
Tussen het verorberen door onderhielden de aanwezigen zich met hun tafelgenoten.
Dat niet alleen "ons" gebrek gesprekstof opleverde, bleek ook uit de vrolijke uitingen
van en tussen de aanwezigen. Kortom het was een gezellige Kerstlunch.
Goed was het dat, ondanks zijn ziekte, ook voorzitter Herman Hollegien aanwezig
was.
Na de lunch was er nog een nazit waarbij de aanwezigen zich nog een drankje naar
binnen lieten glijden.
En Cora zou Cora niet zijn als zij niet nog een extraatje voor de aanwezigen had.
Ieder werd verrast met een leuk glaasje met een waxinelichtje.
Rond vier uur kon deze geslaagde D.I.O.R. Kerstlunch worden afgesloten en toog
iedereen voldaan naar huis.
Bestuur, hartelijk dank.
Koos Rietveld
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Geslaagde boottrip op de Linge.
Maandag 11 september rond kwart over elf staan achter de oude locatie van de Lichtenberg,
de twee bussen al te wachten. Tegen de geplande vertrektijd blijkt dat er enkele afzeggingen
zijn. Reisleidster Cora Knijff achtte het niet nodig om met twee bussen naar Leerdam te gaan
rijden en konden alle deelnemers in één volledig bezette bus, met Theo Houtveen als
chauffeur, de reis aanvaarden. Na een voorspoedige rit werden de deelnemers vlakbij rederij
Leerdam gedropt en mochten deze zich laten inschepen op rondvaartboot “De parel van
Leerdam”. Deze salonboot was ons onderkomen voor deze middag en vooravond.
Nadat een ieder zich aan een ruimzicht tafel hadden genesteld en zich op de koffie en een
heerlijke appelpunt, hadden gestort, werden de trossen losgegooid en koers gezet op de rivier
de Linge.
Ondanks dat het weer enigszins somber oogde, was er toch heel veel te genieten van datgene
de rivier en zijn oevers te bieden heeft en het aanschouwen waard was. M.n. de diversiteit aan
watervogels. Zo werden o.a. aalscholvers, futen, meerkoeten, vele soorten eenden en ganzen,
al dan niet met jongen, gespot. Kortom, om naast de gesprekken met de tafelgenoten, genoeg
te zien en te genieten.
Het grote genieten kwam toen uit het niets het buffet uit het benedendek langzaam naar boven
kwam. Een waar schouwspel. Wat dit buffet allemaal te bieden had was voor ieder wat(veel)
wils. Zowel koude als warme gerechten waren voldoende aanwezig om onze smaakpapillen te
laten strelen. Dat het meeste in de smaak viel, een ieder heeft zijn voorkeuren of zijn tegens
voor sommige gerechten, bleek ook wel gezien de enthousiaste reacties. Dit bleek ook wel uit
de meerdere keren dat de gang naar het buffet ondernomen werd.
Voordat de deelnemers zich aan het hoofdbuffet te goed mochten gaan doen, werden de
aanwezigen in staat gesteld om al vast lootjes voor de loterij te kopen. Wat er te winnen was
stond uitgestald op een grote tafel. Grote en bescheidener prijzen waren er uitgestald en waren
de lootjes zeker waard.
Na het buffet volgde de eerste ronde van de loterij. De diverse soorten prijzen kregen een
gelukkige nieuwe eigenaar. Wat wel opviel was dat er aan twee tafels het geluk overvloedig
aanwezig was. Maar dat zij hun gegund.
Nadat de diverse prijzen bij de individu terecht waren gekomen, was het weer tijd om alle
aanwezigen weer eens extra te verwennen. na. Na een spannende eerste loterijronde waren de
aanwezigen wel weer toe aan iets ontspanning. Ook nu kwam weer uit het niets een
schitterend, na even later bleek, warm en koud dessertbuffet. Met diverse soorten taart en ijs
Die ontspanning bleek toch wel een moeilijke opgave. Wat was het moeilijk kiezen uit die
vele smaken. Maar ook hier waagden de meeste toch een tweede gang. Enkele, zonder
beperking, zagen we zelfs een derde keer de tafel verlaten om te zien wat er nog wat van hun
gading te scoren viel.
Nadat ook dit buffet was geruimd, kwam de laatste ronde van de loterij weer aanbod. Een
ronde waarin de prijzen wat meer van waarde waren dan in de eerste ronde. Maar zo werden
rustig aan de laatste lootjes uit de beker getrokken.
Dat enkele tafels wat meer geluk hadden mocht de pret niet drukken. Ik(wij) hebben genoten
van deze dag.
Cora en consorten(met eerbied) hartelijk dank voor het gebodene.
Een deelnemer.

Foto’s op onze site dior.nu

Rederij Leerdam willen wij hier ook nog eens bedanken voor de mooie tocht en het
goed verzorgde en lekkere eten. Onze complimenten.
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Wie leest Tony nu voor?
In de laatste week van september kwam het droeve bericht, dat Tony Dunker aan een
hartaanval was overleden. Het plotselinge overlijden van Tony heeft velen geschokt.
Tony was blind en daardoor, bij de meeste dialyserenden, een niet onbekende
medelotgenoot. Vele jaren maakte hij de rit vanuit Leusden naar het Amersfoortse
dialysecentrum.
Bij zijn binnenkomst werd hij altijd begroet door de dialyserenden. Steevast antwoordend met
zijn zware specifieke stemgeluid.
Ook van het verplegende en verzorgende personeel kreeg hij altijd wat extra aandacht.
Veelal door een praatje of een aai over zijn bol.
Laatst kwam hij weer binnen en droeg een mooi shirt met Hawaïaanse print. Eén van de
verpleegkundige complimenteerde hem met dat mooie shirt. Gevat antwoordde hij met de
humoristische uitspraak “zelf uitgezocht”. Het typeerde zijn positieve instelling.
Een voorbeeld voor velen.
Tony was vaak aanwezig op speciale bijeenkomsten. Of dit nu in het Meander was of
bijeenkomsten en uitjes van D.I.O.R.
Geen mogelijkheid liet hij onbenut om onder de mensen te zijn. Je zag hem dan ook altijd
genieten. Altijd was er wel iemand welke hem een behulpzame hand toestak. Hij waardeerde
het wanneer die extra hand zijn maaltijd voor hem in handzame porties sneed of hem zijn
glas Cola aanreikte.
Dit jaar (2017) was hij de winnaar van de prijsvraag voor het beste idee om tijdens het verblijf
van de dialyse de tijd te veraangenamen.
Zijn idee, dat tijdens de dialyse er eens voorgelezen zou kunnen worden en/of een spelletje
gedaan zou kunnen worden, kreeg vanuit het Meander waardering en steun.
Helaas heeft hij zelf van dit voorstel maar kort mogen genieten.
Nu Tony niet meer onder ons is, hoop ik dat elders weer iemand hem voorleest.
Moge hij ruste in vrede.
Een dialysepatiënt.
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De heer Barend v/d Bunt uit Amersfoort overleed eind september 2017. Meestal ging het
echtpaar V/d Bunt mee op het uitje in september, maar helaas was dhr. V/d Bunt niet meer in
staat om mee te kunnen gaan. Wel waren ze vorig jaar op meerdere bijeenkomsten geweest
en hadden het dan erg naar hun zin. Heel veel sterkte wensen wij mevrouw v/d Bunt samen
met haar gezin.

Dhr. V/d Bunt zit hier achter het kaarsje

De heer S. Baskaya uit Soest is overleden op 31 oktober 2017. Hij was samen met zijn
dochter nog mee geweest op het uitje. Daar ging hij de laatste jaren steeds naartoe. Dan had
hij het zo naar zijn zin. Glimlach van oor tot oor. Hij en zijn dochter waren deze keer
behoorlijk in de prijzen gevallen. Alleen de bbq die won iemand anders, maar
uiteindelijk hebben de twee winnaars onderling hun prijs geruild en waren ze allebei blij.
Helaas heeft hij niet zolang van de bbq kunnen genieten.
Wij wensen de nabestaanden heel veel sterkte toe.
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Als laatste overleed mevrouw P.C.M. Douw uit Amersfoort op 27 november 2017.
Ook mevrouw Douw was de laatste keer nog mee geweest met de bootreis.
Wij wensen haar de nabestaanden heel veel sterkte toe.

Privacy regelement
Zoals de dialyserende patiënten onder onze leden al hebben gemerkt, gaat er in mei het een
en ander veranderen. Er moet nu specifiek door hun toestemming worden verleend, zodat
via het ziekenhuis naar D.I.O.R. het overlijden van de patiën of een veranderende
behandeling mag worden doorgegeven. Of als er een rouw advertentie is geplaatst (dus dat
het openbaar gemaakt is) mogen wij onze leden noemen. Voor de andere leden moeten wij
nog even kijken hoe we dat moeten doen. U hoort hier binnenkort meer over.

KOPIJ VOOR DE NIEUWE NIEUWSBRIEF AANLEVEREN UITERLIJK 15 mei 2018.
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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

: mw. L.A.M. (Loes) Schoots
loesschoots@hotmail.com
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 op 30 maart 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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