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

Jaargang 15

Februari 2019

Beste leden,
In deze nieuwsbrief treft u aan:
Van de voorzitter
Blz. 1
In Memoriam Frans Jeltes
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Welkom nieuw lid
Blz. 3
Graag wil ik mij even aan u voorstellen: Koos Rietveld
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Nieuwe vrijwilligers nodig voor D.I.O.R. Wie komt ons versterken? Blz. 4
Betaling jaarlijkse contributie
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Schenken / Donaties / Giften
Blz. 5/6
Oproep: heeft u nog tips die u wilt delen of lekkere recepten
Blz. 6
Website Nieren.nl
Blz. 6
Informatiemarkt dialyse afdeling 21 maart 2019
Blz. 6
Uitnodiging gezellige middag 15 maart 2019
Blz. 7
D.I.O.R. Website
Blz. 8
De rode loper gelopen in Amersfoort
/ Kerstlunch 2018
Blz. 8
Foto’s binnenkort op de website / NVN en NSN / Dietiste
Blz. 8
Aankondiging toneelmiddag
Blz. 9
Felicitaties huwelijks jubilea / Overledenen/Getranspl.nieuws
Blz. 10
Colofon
Blz. 11
Aanmeldingsformulier voor de gezellige middag
Blz. 12
Aanmeldingsformulier voor de gezellige toneelmiddag
Blz. 13
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Blz. 14
Van de voorzitter februari 2019

Beste allen,
Ons bereikte het trieste nieuws, dat 21 januari 2019 Frans Jeltes is overleden.
We zullen hem zeker missen als goede vriend, maar ook voor zijn bijdrage aan
Dior.nu waar hij altijd, met heel veel plezier en tot volle tevredenheid invulling aan gaf
samen met Matthijs van Suchtelen. Wij hebben goede hoop de site wel te kunnen
voortzetten.
Wij wensen Marga, kinderen en nabestaanden heel veel sterkte.
Dit jaar vieren we het 15 jarig bestaan van D.I.O.R.
We proberen wat extra activiteiten toe te voegen om er een
feestelijk tintje aan te geven, bericht volgt.
We hopen dat we een fijn jaar met elkaar mogen hebben.
Met vriendelijke groet,
Bram Krijger,
uw voorzitter
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In Memoriam

Op 22 januari 2019 ontvingen wij het droevige nieuws, dat Frans Jeltes een dag
eerder was overleden.
Als je dat voor het eerst leest denk je, nee dat kan niet. Maar langzaam dringt het
dan toch tot je door.
Voor het laatst hebben we elkaar gezien tijdens de kerstlunch in december.
Hij oogde toen al heel fragiel, was heel gauw moe. Maar toch wilde hij er weer bij
zijn.
Samen met Marga was hij weer gekomen en genoot er weer van.
Als het maar even kon, waren ze samen bij al onze uitjes.
Samen met Matthijs heeft Frans een mooie website neergezet, dior.nu
Daar zorgde ze samen goed voor. Als Frans wat tegenkwam en dacht, dat kan ik op
de site plaatsen, stond het er meteen op. Hij had een eigen inbreng en hij deed het
met heel veel plezier.
Er zou op het medische gebied nog het nodige volgen voor hem, maar hij was vol
goede moed. Het heeft niet meer zo mogen zijn.
Wij, het bestuur, zullen hem heel erg gaan missen. Niet alleen vanwege de website,
maar vooral als persoon en vriend.
Lieve Frans, bedankt voor alles wat je voor D.I.O.R. hebt gedaan.
Wij zullen je nooit vergeten.
Rust in vrede.
Marga vertelde ons, dat zij graag lid wil blijven en misschien wel wat wil gaan
ondersteunen. Daar zijn we ook heel blij mee.
Bestuur D.I.O.R.

Frans en Marga tijdens ons jaarlijkse uitje in september 2018.
Bij de crematie van Frans, zijn Matthijs van Suchtelen en Koos Rietveld samen in
contact gekomen. Koos heeft daarbij aangegeven wel samen met Matthijs de
D.I.O.R. site te willen gaan voortzetten. Hier zijn wij als bestuur ook heel blij mee.
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Deze periode mogen wij weer een nieuw lid verwelkomen.
Wij wensen u een fijne tijd toe bij D.I.O.R.
Dhr. W.C.M. van der Veer

Graag wil ik mij even aan u voorstellen
Mijn naam is Koos Rietveld.
Sinds kort ben ik toegetreden tot het redactieteam van de D.I.O.R.
In het redactieteam neem ik de opengevallen plaats in van de onlangs overleden Frans
Jeltes. Samen met Matthijs van Suchtelen, hoop ik mijn redactionele bijdrage te kunnen
leveren aan de D.I.O.R-nieuwsbrief.
De afgelopen jaren heeft u al enkele bijdrages van mij in de D.I.O.R-nieuwsbrief kunnen
lezen.
Ik hoop dit de komende tijd te blijven doen en u op de een of andere wijze van informatie te
kunnen voorzien.
10 Jaar geleden is er bij mij nierfalen geconstateerd en daarom moet ik nu dialyseren.
Dat dialyseren doe ik nu ruim 4½ jaar, met een frequentie van om de dag een bezoek aan
het Meander.
Omdat ik iedere 2 dagen een dagdeel, bijna altijd ’s middags, dialyseer, zal ik voor menigeen
geen onbekend gezicht zijn.
Binnen de dialyseafdeling van Meander ben ik ook actief.
Ik heb zitting in de focusgroep en de patiëntenraad van Meander. Ik kan, binnen die
overlegorganen mijn steentje bijdragen aan diverse zaken met betrekking tot en voor de
dialysepatiënt. Met name het veraangenamen van de tijd tijdens de dialyse. Of dit nu voor
meer kussens en dekens was, of voor de vaste televisies.
Er zijn/waren altijd wel dingetjes die om aandacht vroegen/vragen. Menigmaal trok ik aan de
bel bij het management om dat te signaleren. Menigmaal niet zonder zichtbaar resultaat.
Ook voor het periodiek van de dialyseafdeling, DIALEES, heb ik enkele redactionele
bijdrages mogen leveren.
Ook zet ik mij in bij de zelfwerkzaamheid van de dialysepatiënt. Enkele jaren geleden heb ik
geleerd de dialysemachine zelf op te bouwen. Die kennis heb ik de afgelopen tijd met
meerdere patiënten kunnen delen en hen geleerd de machine ook zelfstandig te installeren.
Door de zelfstandige opbouw worden de taken van het verplegend personeel en de
zorgassistenten uit handen genomen en hebben deze weer tijd voor verzorgende taken.
Mocht u ook willen leren uw machine zelf op te kunnen bouwen(zonder tijdsdruk), dan wil ik
u daarbij graag ondersteunen. Neemt u daarvoor contact op met een verpleegkundige of met
mij.
Met vriendelijke groet,
Koos Rietveld
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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.

WIE KOMT ONS VERSTERKEN?
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.
Ook zouden wij graag weer een contact persoon voor de PD patiënten willen krijgen.
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.

Tevens kijken wij al geruime tijd uit naar een capabele 1e penningmeester die de
huidige penningmeester Paul Hollegien zal vervangen. Paul zal nog wel beschikbaar
zijn als 2e penningmeester en vraagbaak.
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 of wellicht voor andersoortige ondersteuning. 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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Betaling van de jaarlijkse contributie (voor 2018 € 15,00 en 2019 € 17,50 per persoon)
Onze penningmeester, Paul Hollegien, zou eind juli 2018 de contributie over 2018 per
incasso gaan innen, door privé omstandigheden is dit helaas nog niet gebeurd.
De bedoeling is om dit nu rond eind februari 2019 te doen (afhankelijk van wijzigingen die wij
nu bij de bank aan het doorvoeren zijn).
Hij bied hierbij wederom zijn excuses en wil gelijktijdig op de noodzaak wijzen dat er snel een
nieuwe penningmeester gevonden wordt.
De incasso voor 2019 zal eind juli 2019 plaatsvinden.
Blijft het verzoek aan bestaande leden waarbij nog geen incasso plaatsvindt en nieuwe
leden of zij ook via incasso willen gaan betalen.
Dit kan door invulling van het achter deze nieuwsbrief bijgevoegde incassoformulier,
u kunt dit formulier na invulling en ondertekening verzenden naar onderstaande adres.
De penningmeester zal hierover geen individuele brief/factuur meer sturen !!
Vanaf 2019 of 2020 zullen wij dan de incasso gaan uitvoeren, dit afhankelijk van de
ontvangstdatum van het formulier..
Voor diegene die de contributie zelf nog wil overmaken, dan graag uiterlijk 31 juli 2019
op bankrekening NL08 ABNA 0971 3981 86 ten name van Nierpatientenvereniging DIOR onder vermelding van “Contributie DIOR 2019”.
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 (2019: € 17,50).
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.
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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.

Nieren.nl
Neem eens een kijkje op Nieren.nl
U kan zich hierop ook aanmelden als deelnemer als u dat wilt.

De informatiemarkt
Niercentrum Midden-Nederland organiseert donderdag 21 maart van 16.00 tot 18.00
De jaarlijkse informatiemiddag over dialyse en transplantatie. U kunt kennismaken
met verschillende vormen van dialyse, zoals hemodialyse, peritoneaal dialyse en
ervaringsverhalen horen van dialysepatiënten. Ook is er informatie over thuis-,
nacht- en vakantiedialyse. Onze artsen, dialyseverpleegkundigen, diëtiste,
transplantatieverpleegkundige en maatschappelijk werkers staan u graag te woord,
evenals de Nierstichting en patiëntenvereniging D.I.O.R.
Nierfalenpatiënten, naasten en belangstellenden zijn van harte welkom.
Aanmelden kan bij secretariaat dialyse, per mail secretariaatdialyse@meandermc.nl
of telefonisch op 033 8507240.
Niercentrum Midden-Nederland www.niercentrummiddennederland.nl
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Uitnodiging voor voorlichting/informatie middag “Positieve Gezondheid” met daarna
gelegenheid om gezellig een spelletje te doen.
Nierpatiëntenvereniging D.I.O.R. organiseert een voorlichting / informatie
bijeenkomst.
Graag nodigen wij u van harte uit voor deze bijeenkomst met het thema “Positieve
Gezondheid”.
Het blijkt dat het ook voor chronisch zieke nierpatiënten ondanks hun beperkingen
van groot belang is om te zoeken naar een zo goed mogelijke levensinvulling.
De door huisarts Machteld Huber ontwikkelde methode blijkt hiervoor in de praktijk
een geweldig middel te zijn om (nier)patiënten hierbij te ondersteunen.
Voor de invulling van deze middag hebben we Carin Hoogstraten van de
Nierpatiënten Vereniging Nederland bereid gevonden over dit onderwerp specifiek
gericht op nierpatiënten een inleiding te verzorgen.
Uit ervaring weten we dat we als nierpatiënten gedurende diverse fases worstelen
om weer een zo goed mogelijke invulling te vinden. Graag bieden we u als
Nierpatiënten vereniging D.I.O.R. deze middag dan ook aan, zodat ieder voor
zichzelf verdere aanknopingspunten kan vinden om weer een stap verder te komen.
Daarnaast blijkt iedere keer weer dat we veel leren van elkaars ervaringen.
Datum: Vrijdag 15 maart 2019.
Plaats: Gebouw Railzicht Amersfoort – deur open 13.00 uur – aanvang 13.30 uur
Wij ontvangen u weer graag met een kopje koffie/thee met wat lekkers
- Inleiding over “Positieve Gezondheid” bij nierpatiënten, Carin Hoogstraten NVN
- Aan de slag met het gespreksmodel “Positieve Gezondheid
- Gezamenlijke bespreking
- Gezellig napraten, eventueel nog een spelletje doen.
We hopen u allen op deze belangrijke bijeenkomst te mogen begroeten.
U kunt u aanmelden via het aanmeldingsformulier (zie blz. 12) of bij Cora KnijffSpijkers via 06-23778278 – 0348-418678 – theknijfffamily@hotmail.com of u kunt het
formulier in de brievenbus van de D.I.O.R. deponeren (Naast de weegschaal)
Met vriendelijke groet,
Het bestuur van de Nierpatiëntenvereniging D.I.O.R.

D.I.O.R. heeft een mooie website. U bent van harte welkom om daar eens een kijkje
op te nemen. Koos Rietveld en Matthijs van Suchtelen zijn nu de vaste krachten
achter deze website. Zij hopen samen voor u een mooie website te maken.
Regelmatig worden er nieuwe artikelen op gezet, die voor u van belang kunnen zijn.
www.dior.nu
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Nierstichting Rode Loper
Zaterdag 10 november 2018 vond de Nierstichting Rode Loper plaats. Samen
verlichtten we het leven van nierpatiënten én de straten van Amersfoort.
We kijken terug op een hele mooie avondwandeling met maar liefst 700 deelnemers.
Ook vanuit Meander en D.I.O.R. is er meegelopen tijdens deze wandeling.

Binnenkort hopen we de foto’s van verschillende evenementen van D.I.O.R. op de
website te hebben staan.

Ook vindt u op onze website regelmatig uitnodigingen van NSN en NVN voor
speciale bijeenkomsten. Kijkt u regelmatig even op onze site daarvoor:
dior.nu

Mocht u weer u belastingpapieren in gaan vullen, denkt u er dan ook aan om even
met uw dietiste contact op te nemen. Zij kan dan ook weer het formulier van uw dieet
voor u in orde maken.

Kerstlunch vrijdag 14 december 2018
Op vrijdag 14 december hebben we weer een fijne kerstlunch gehad met elkaar.
Deze keer hadden we er als verrassing een paar heerlijke visschotels bij.
Dat dit erg gewaardeerd werd, bleek wel uit het feit, dat de schotels bijna helemaal
leeg waren. Voor herhaling vatbaar.
Voor uw informatie, deze heerlijke vis kwam van Visspecialist Bert en Maria Blokhuis
(gesponsord)
( http://fish-nederland.nl/ en http://www.facebook.com/visboervanPutten)

8

9

10

Bram en Tineke Krijger 50 jaar getrouwd op 22 december 2018.
Nogmaals van harte gefeliciteerd.

Ook feliciteren wij nog dhr. en Mw. C.W. van Dijke met hun 40 jarig huwelijks
jubileum. (helaas geen foto).

De volgende D.I.O.R.-leden zijn onlangs overleden.
Mw. E. Gulik uit Amersfoort op 6 januari 2019.
Dhr. F. Jeltes uit Amersfoort op 21 januari 2019.
Wij wensen de nabestaanden heel veel sterkte toe.
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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
Voor Harderwijk zoeken wij nog een nieuwe contact persoon.
Onderstaande patiënten zijn ook te benaderen voor een goed gesprek of info:
Patiënten contact PD : vacant
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 15 maart in gebouw Railzicht.
Zaal open 13.00 uur, aanvang 13.30 uur.

Naam: ………………………………………………………………………………………
Adres: ………………………………………………………………………………………
Postcode + Woonplaats: …………………………………………………………………
Telefoonnummer: ……………………………………Email:………………………………
Dieetwensen: ………………………………………………………………………………..
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. € 2,50 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.

“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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Aanmeldingsformulier voor de gezellige toneelmiddag op 29 maart in gebouw
Railzicht. Zaal open 13.00 uur, aanvang 13.30 uur.

Naam: ………………………………………………………………………………………
Adres: ………………………………………………………………………………………
Postcode + Woonplaats: …………………………………………………………………
Telefoonnummer: ……………………………………Email:………………………………
Dieetwensen: ………………………………………………………………………………..
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. € 2,50 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.

“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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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 jaarlijks een bedrag (€ 17,50 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
binnen acht weken na afschrijving 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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