
Uitnodiging voor alle nierpatiënten/partners en andere geïnteresseerden  
 

                                                          

D.I.O.R. Voorjaarslunch op vrijdag 24 maart 2023 

 

Beste dialysepatiënten,  

 

Hierbij willen wij u graag uitnodigen voor onze voorjaarslunch op vrijdag 24 maart 2023. 

Let op zoals eerder aangegeven, zal dit ook een ALV zijn met als enige onderwerp de wijze 
van opheffing van D.I.O.R.  Des te meer een reden voor u om te komen. 

Vanaf 12.15 uur gaan de deuren open en om 12.45 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. Zoals altijd zullen er weer 
verschillende lekkere broodjes op het menu staan.  Kom gezellig en maak het zelf mee. 

Voor leden is deze lunch gratis, voor niet leden vragen wij een eigen bijdrage van € 15,00. 

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: 17 maart 2023. U kunt zich ook aanmelden bij: Cora Knijff telefoon: 
0348-418678 of 06-23778278 of per email: coraknijff1@gmail.com Na aanmelding krijgt u,                  
indien gewenst, een plattegrond per email of post toegestuurd.  

Met vriendelijke groet,  

Het Bestuur van D.I.O.R.  

 

Het Bestuur hoopt weer op een hoge opkomst 

De aanmelding moet uiterlijk 17 maart in ons bezit zijn.  
Na bovengenoemde datum alleen nog telefonisch aanmelden! 
 
 “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.” 



Uitnodiging voor alle nierpatiënten/partners en andere geïnteresseerden  
 

 
 

 

Aanmeldingsformulier Voorjaarslunch op vrijdag 24 maart 2023  in Gebouw Railzicht in 
AMERSFOORT  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ .  

Naam: ………………………………………………………………………………………  

Adres: ………………………………………………………………………………………  

Postcode + Woonplaats: …………………………………………………………………  

Telefoonnummer: …………………………………………………………………………  

Komt met …… personen, waavan  …. Lid.  

Speciale wensen, bijv. dieet: …………………………………………………………….  

Komt met eigen vervoer / heeft geen vervoer wil graag dat er contact wordt opgenomen.  

Heeft u een plattegrond nodig  ja / nee 

Heeft wel/geen rolstoel/rollator  

Voor D.I.O.R. leden is deze middag gratis.  

Voor niet-leden vragen wij een eigen bijdrage van € 15,00  

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: coraknijff1@gmail.com  Na aanmelding krijgt u een plattegrond per email of post 
toegestuurd.  

 

Hierbij geef ik toestemming voor het maken van foto’s voor de nieuwsbrief of de site  ja/nee 

 

Graag tot ziens op onze Voorjaarslunch. 


