
Uitnodiging boottocht maandag 19 september 2022 
 

 Nierpatiëntenvereniging D.I.O.R. 
 
 
Beste leden en alle nierpatiënten van het Meander Medisch Centrum Amersfoort en 
Harderwijk, 
 
Op maandag 19 september 2022 hopen wij weer ons jaarlijkse uitje van D.I.O.R. te 
gaan maken. 
 
Wij hopen weer te gaan varen, als dat nog mogelijk is vanwege de droogte, maar het 
eten is aan wal. Het belooft weer een mooie dag te worden. 
Uiteraard is deze boot weer voorzien van een invalidentoilet en is er ook een lift voor 
rollator of rolstoel om aan boord te komen. 
.  
Vanwege de veel hogere kosten, zijn wij genoodzaakt om een hogere eigen bijdrage 
van u te vragen. Deze keer is dat € 20,00 per persoon. 
Wilt u graag mee, maar bent u nog geen lid? Dan is het prijskaartje € 95,00 per 
persoon. U kunt er ook voor kiezen om lid te worden, dan betaalt u het lidmaat- 
schap voor 2022 van € 17,50 per persoon, en ook € 20,00 eigen bijdrage. 
Wacht niet te lang want vol=vol! 
Moet u op de maandag dialyseren, vraag dan of er iets geregeld kan worden? 
Vraag ernaar bij uw verpleegkundige. 
 
De bus staat weer gepland op dezelfde plaats, op de Jacob Catslaan tegenover de 
St. Ansfriduskerk, alleen wordt de tijd iets later, namelijk 13.30 uur. De boottocht 
vertrekt vanuit Maarssen met Rederij Stichtse Vecht. Waar wij worden verwelkomd 
met koffie en gebak. 
Na een twee uur durende vaartocht, gaan wij naar een restaurant, waar we gaan 
genieten van een warm en koud buffet. Rond 20.00 uur vertrekken wij dan weer met 
de bus naar ons opstappunt. 
 
Het ingevulde aanmeldingsformulier mag u in Amersfoort in de D.I.O.R. brievenbus 
doen, naast de weegschaal op de dialyse afdeling. Of u kunt een mailtje sturen of u 
telefonisch opgeven. (niet inspreken!) 
 
U kunt bellen met Cora Knijff  tel.nr.: 0348-418678 of 06-23778278    . 
Email: theknijfffamily@hotmail.com  Heeft u nog vragen dan kunt u altijd bellen of 
mailen.  
De aanmelding moet voor 12 september 2022 in ons bezit zijn. 
Daarna alleen nog na telefonisch overleg. 
 
 
 



Uitnodiging boottocht maandag 19 september 2022 
 

Nierpatiëntenvereniging D.I.O.R. 
 
 
 
AANMELDINGSFORMULIER VOOR HET D.I.O.R. UITJE OP  
MAANDAG 19 SEPTEMBER 2022. 
 
 
Dhr./Mevr: …..……………………………………………………………………………….... 
 
Adres: …………………………………………………………………………………………. 
 
Woonplaats: …………………………………………………………………………………... 
 
Telefoonnummer:………………………………Mobiel……………………………………… 
 
Email: ………………………………………………………………………………………….. 
 
Komt met …………. Persoon/personen 
 
Bijzonderheden, bijv. dieet :...………………………………………………………………. 
 
Ik Kom met rolstoel   ja /  nee    Ik kom met rollator   ja  /  nee 
 
Ik ben wel/niet lid     Ik wil wel/niet lid worden. 
 
Ik kom op eigen gelegenheid              ja/nee 
 
Ik heb geen vervoer en wil graag, dat er contact met mij wordt opgenomen  ja/nee 
 
 
 
Graag doorstrepen, wat niet van toepassing is. 
 
 
S.v.p. uw aanmelding doorgeven via mail of telefonisch, maar mag ook in Amersfoort 
in de D.I.O.R. brievenbus (naast de weegschaal) worden gedaan.  
 
 
Dit aanmeldingsformulier moet voor 12 september 2022 in ons bezit 
zijn. 
 
 
 “Voor alle door D.I.O.R. georganiseerde activiteiten geldt, dat deelname hieraan op eigen risico is 
en   D.I.O.R. niet verantwoordelijk 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.” 
 
“Mede mogelijk gemaakt, door de subsidie van de Nierstichting”. 
 


