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Woord van de redactie
Als dit nummer verschijnt is het grootste deel van deze prachtige zomer verstreken.
We hopen dat u genoten heeft en van de warmte heeft kunnen genieten!
We hebben er weer een dikke Impuls van kunnen maken.
Van vele kanten kwamen de artikelen binnen, waarvoor onze hartelijke dank.
Artikelen met een lach, maar ook met een traan en artikelen waar we over moeten nadenken.

Impuls krijgt er een gezonde rubriek bij!

Wat beweegt ons?
We willen hierin vertellen wat er zoal onder bewegen wordt verstaan.
Het kan bewegen zijn op allerlei manieren. Met je lijf, maar ook met je geest.
Maar ook wat beweegt je om iets te doen. Waarom doe je iets?
Wat houdt je jong en fris?
Wij van de redactie hopen dat u door het lezen ook in beweging komt en ons
laat weten wat u beweegt.
In deze Impuls gaat het om lijf en leden.
Veel plezier met het najaarsnummer!

Oproep!
Wie wil onze redactie komen versterken?
Wie vindt het leuk om op zoek te gaan naar verhalen en belevenissen van anderen?
Laat het ons weten! We zijn dringend op zoek naar iemand die ons gezellig team
kan versterken.
Heb je nog vragen of wil je je aanmelden, e-mail met:
redactie@npvsintmaarten.nl
Of bel: 0478 691207 of 06 45 08 40 38
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Lezersonderzoek Impuls
Van de redactie

Als redactie van Impuls vinden wij het heel belangrijk om te weten wat u als lezer vindt van de inhoud
van Impuls en wat u van de redactie verwacht. Zo kunnen wij streven naar een verenigingsblad dat zoveel mogelijk tegemoet komt aan uw wensen. Wij willen daar graag voortdurend aan werken.
Daarom treft u in dit blad een los inlegvel aan met vragen, een lezersonderzoek dus.
Wij willen u vriendelijk vragen om de vragen op dit inlegvel in te vullen.
Na invulling van de vragen kunt u de ingevulde vragenlijst uiterlijk 10 oktober terugsturen naar
de redactie van Impuls, Constantijnstraat 4, 5864 BJ in Meerlo. Daartoe kunt u de vragenlijst in
bijgevoegde geadresseerde en gefrankeerde enveloppe terugsturen.
Maar u kunt de ingevulde vragenlijst ook tot uiterlijk 10 oktober op de dialyse in de bus stoppen.
Wij willen nogmaals benadrukken dat wij het heel belangrijk vinden om zoveel mogelijk vragenlijsten terug te mogen ontvangen. Des te meer vragenlijsten wij terug ontvangen, des te beter kunnen wij
straks inspelen op uw wensen en verwachtingen. Wij stellen uw medewerking bij dit onderzoek daarom
heel erg op prijs. Over de uitslag van dit onderzoek zullen wij u later informeren.
Bij voorbaat heel erg bedankt voor uw medewerking!

september 2018

3

Wat beweegt ons?
Door May Verbeek

Kun je jezelf even voorstellen?
‘Mijn naam is Juriën Beterams en ik ben geboren
op 16 juli 1982. Op 5 november 2011 is mijn
gezondheidsstudio Just Be Fit geopend. Nadat ik
zowel de Cios opleiding als de opleiding Fontys
Sportmanagement had afgerond, heb ik een aantal
jaren in diverse sportcentra gewerkt.’
Wat beweegt je om dit te doen?
‘Mijn gedachten gingen altijd al uit naar een eigen
gezondheidsstudio. Klein van opzet, zodat we de
mensen persoonlijk en intensiever kunnen begeleiden. Daarom traint men bij Just Be Fit in kleine
groepjes, hetgeen resulteert in een ontspannen en
gezellige sfeer tijdens het sporten. Iedereen heeft
een op maat gemaakt eigen trainingsschema en we
hebben diverse trainingsvormen.
Just Be Fit is niet alleen een fitness studio. Wij
werken samen met een gewichtsconsulent en een
vitaliteitscoach, alsook met fysiotherapeuten, huisartsen en een apotheek. Hierdoor wordt het totaalplaatje breder voor Just Be Fit en kunnen we nog
beter inspelen op de wensen en gezondheid van
onze leden. Ik ben dus trots op wat ik tot nu toe
heb bereikt en hoop nog vele mensen te kunnen
helpen met mijn vaardigheden. Ik woon met mijn
gezin in Wanssum en hecht ook buiten mijn werk
waarde aan een sportieve, actieve levensstijl.’

Spierversterkende training is er niet alleen om
spierbundels te krijgen! Spiertraining zorgt ook
voor vetverbranding, meer energie en een goede
houding. Zonder spiertraining nemen de spieren
in kracht en omvang af naarmate we ouder worden. Met regelmatige spiertraining kun je verlies
van spierkracht tegengaan en zelfs opbouwen.
Met meer spiermassa verbrandt het lichaam meer
calorieën. Ook in rust. Spiertraining is zelfs een
sterk onderschat hulpmiddel om je gewicht onder
controle te krijgen.’

Wat is het belang van bewegen voor de chronisch
zieke medemens en waar moet je rekening mee
houden?
‘Voor heel veel aandoeningen is voldoende bewegen een manier om de klachten voor de patiënt te
beperken. Maar in de praktijk beweegt deze groep
Wat houdt fitness in?
vaak relatief weinig. Van de chronisch zieken in
‘Met fitness wordt het geheel aan sporten en actiNederland voldoet slechts 55% aan de combinorm
viteiten die bedreven worden in sportscholen en
oftewel, beweegnorm. (Of je aan de beweegnorm
fitnesscentra bedoeld.
voldoet, hangt af van de duur van bewegen, de
Cardio betekent in het medisch jargon ‘voor je hart’ frequentie en de intensiteit. Deze aanbevolen daen is een afkorting voor cardiovasculaire training.
gelijkse dosis lichaamsbeweging heeft een gunstig
Het is het type training waar je hart en longen
effect op sterfte, hart- en vaatziekten, hoge bloedsterker van worden en je dus een conditie mee
druk en ouderdomsdiabetes.) Dit ligt onder het
opbouwt. Daarnaast verbrand je met cardiotraigemiddelde voor Nederlanders zonder een chronining flink wat calorieën. Cardio kan onder andere
sche aandoening.’
worden ingezet om je conditie te verbeteren, om
je bloeddruk te verlagen en om af te vallen, omdat
het de verbranding van lichaamsvetten stimuleert,
om gewoonweg fitter te worden. De training wordt
uitgevoerd op diverse apparaten.
4
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Hoe komt het dat chronisch zieke mensen minder
bewegen?
‘Een onderzoek van het RIVM1 beschrijft een
aantal veel voorkomende redenen. Bezorgdheid
dat beweging de klachten kan verergeren van de
persoon zelf - of vanuit de directe omgeving van
de chronisch zieke (vooral bij kinderen) - kan sport
en beweegdeelname belemmeren. Wanneer iemand
de gewoonte had om weinig te bewegen voor
de diagnose van een aandoening, zal deze na de
diagnose ook minder geneigd zijn om te sporten en
bewegen dan mensen die wel de gewoonte hadden
om te bewegen voor de diagnose.
Ook pijn en vermoeidheid als gevolg van de aandoening zijn redenen waarom deze groep mensen
minder beweegt. Daarnaast is er soms sprake van
gebrek aan kennis over de positieve effecten die
bewegen kan hebben op de aandoening en de
klachten. Ook aan kennis over het beschikbare
aanbod en over hoe men verantwoord kan bewegen ontbreekt het soms.’
Wat zijn redenen voor chronisch zieken om wél te
bewegen?
‘Een eenduidig antwoord op deze vraag is lastig,
vanwege grote verschillen binnen de groep (in
leeftijd, vitaliteit en type aandoening). Wanneer
chronisch zieken merken dat de klachten die hun
aandoening met zich meebrengt minder worden
door bewegen, zijn ze gedreven om (meer) te
blijven bewegen. Voor alle chronisch zieken geldt
dat beweegaanbod op maat moet kunnen worden
gemaakt en in de buurt dient plaats te vinden.
Verder is het belangrijk dat zij bij hun beweegactiviteiten advies en steun krijgen vanuit de gezondheidszorg en van goede trainers om veilig en
verantwoord te kunnen sporten. Tenslotte blijkt het
sociale aspect, steun hebben aan lotgenoten, naasten of andere sporters een belangrijke drijfveer.’

Wat is het verschil met iemand met een chronische ziekte en iemand die dat niet heeft?
‘Bij ons krijgt iedereen extra en juiste begeleiding
of je nu een chronische ziekte hebt of niet. Toch
worden er bij mensen met een chronische ziekte
bepaalde zaken extra in de gaten gehouden. Afhankelijk van de fysieke toestand wordt extra gelet
op conditie en welbevinden tijdens het sporten.
Klachten worden uitvoeriger besproken en trainingsschema’s worden indien nodig vaker bijgesteld. Er is meer ruimte voor evaluatie en dat is bij
deze doelgroep ook nodig.’

Hoe vaak per week is het bewegen belangrijk?
‘Dat is per individu verschillend. Wij maken altijd
een programma op maat.’
[1] https://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Wetenschappelijk/Rapporten/2017/Maart/Belemmeringen_en_drijfveren_voor_sport_en_bewegen_bij_ondervertegenwoordigde_groepen

september 2018

5

Heb je tips voor ons?
‘Belangrijk is de ervaring en de hulp om een
drempel over te gaan. Deze mensen hebben vaak
net dat extra duwtje in de rug nodig. Ze moeten
vertrouwen winnen dat bewegen hen daadwerkelijk gaat helpen zich beter te voelen en klachten
te reduceren. Er moet dus drempelverlagend te
werk worden gegaan. Dit kan door een info/sport
middag te organiseren, waarvoor men zich vrijblijvend op kan geven. Of een korting op een gezondheidscheck en de eerste maand sporten aanbieden
in samenwerking met een gezondheidsstudio.’
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Wat beweegt ons?
Door Janina Skubisz

Running Sandra

Op woensdag 18 juli bracht de redactie van Impuls een bezoek aan de dialyseafdeling in Venlo
voor een interview met Sandra Bernards. Sandra
dialyseert daar en wilde ons haar verhaal vertellen. Over hoe het gekomen is dat zij nu moet
dialyseren maar ook over haar verlangen om
over een tijdje weer het hardlopen met de ‘Mamma Moves’ op te kunnen pakken. Een bijzonder
gesprek met een sportieve vrouw, moeder en echtgenote over verdriet, liefde, hoop en een groot
doorzettingsvermogen.
Wie is Sandra Bernards?
‘Mijn naam is Sandra en ik ben 49 jaar. Ik woon
samen met mijn man John, dochter Samantha (20),
dochter Indy (14) en mijn hond Baloe in Reuver.
We hebben nog een dochtertje, zij heet Sabrina.
Zij is in 2001 toen zij drie maanden was, van ons
heengegaan. Zij zal altijd in ons hart deel blijven
uitmaken van ons gezin.’
Heb je een baan?
‘Van beroep ben ik ziekenverzorgster. Ik werkte
voornamelijk in de nachtdienst. Door mijn ziekte
kan ik niet meer werken.’
‘De volgende morgen kreeg ik te horen
dat ik schrompelnieren had en ik moest
acuut aan de dialyse.’

Hoe ben je hier in Venlo op de dialyse terechtgekomen?
‘We waren tijdens de kerstvakantie in 2016 met het
gezin in Phantasialand in Duitsland en daar merkte
ik eigenlijk al dat het niet zo goed met mij ging.
Ik was moe en had weinig energie om daar iets te
doen. Later werd ik kortademig. Hierop zijn wij
gelijk naar huis gegaan.

En op aandringen van mijn man hebben wij meteen de HAP gebeld. Snel was er een dienstdoende
arts bij ons thuis. Hij dacht in eerste instantie aan
een klaplong. Maar tijdens het onderzoek bleek
mijn bloeddruk zo hoog te zijn dat er direct een
ambulance moest worden gebeld om mij naar het
ziekenhuis te brengen. Daar bleek onder andere dat
ik vocht achter de longen had, een extreem hoge
bloeddruk en dat de hartwanden waren verdikt. En
hierdoor belandde ik op de IC. De volgende morgen kreeg ik te horen dat ik schrompelnieren had
en ik moest acuut aan de dialyse.’
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Hoe was dat voor jou?
‘Ik besefte toen nog niet wat voor impact dit op mij
en op mijn gezin zou hebben. Alles ging in het begin als in een roes aan mij voorbij. Ik moest direct
drie keer per week dialyseren en daarbij kwamen
de vele afspraken in het VieCuri ziekenhuis. Maar
ook in het UMC in Maastricht waar ik diverse
keren geopereerd ben in verband met mijn shunt.
Gelukkig gaat het nu na diverse operaties goed met
mijn shunt. Voor mijn oog ben ik nog steeds onder
behandeling in het UMC in Amsterdam en dat zal
nog wel een tijd gaan duren. Ik heb een aneurysma
achter mijn oog. Dat is veroorzaakt door mijn te
hoge bloeddruk. Hieraan ben ik inmiddels geholpen. Vanaf het moment dat ik ziek ben geworden
is er zoveel informatie over mij heen gekomen en
hebben er zoveel onderzoeken en operaties plaatsgevonden dat ik het amper heb kunnen bevatten.
Ook vonden er de nodige onderzoeken plaats om
op de transplantatielijst te kunnen komen. Het laatste anderhalf jaar was ik soms vijf dagen per week
voor onderzoek in het ziekenhuis. Van het bezoek
aan het VU in Amsterdam maken we nu een uitje.
Mijn kinderen voelen zich betrokken bij alles wat
er met hun moeder gebeurt. Zo gingen ze ook mee
naar Amsterdam. En keken daar goed rond en
lieten zich goed informeren. En terwijl de artsen
nog met mij bezig waren, gingen de dochters nog
even de stad in. De volgende keer ga ik samen met
mijn man na het controlebezoek gezellig de stad in.
Werken kan niet meer en dat is soms nog moeilijk.
Maar het is goed zo. Pas nu begint het allemaal tot
mij door te dringen wat er is gebeurd. Het lijkt of
het allemaal gisteren is gebeurd.’
Had je voordat je ziek werd en nog werkte ook
hobby’s?
‘Ik hou van cultuur en natuur. Ik vind het leuk als
ik in een stad ben zoals bijvoorbeeld in Amsterdam, om te horen van een gids hoe de stad is ontstaan, wat de geschiedenis is en wat voor gebouwen er zijn en wat voor architectuur.
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Ook vind ik het fijn om in de natuur te zijn samen
met Baloe. We hebben nu twee jaar een hond en
die is altijd blij als ik thuiskom. Het is een soort
Boomertje. Mijn dochter Indy koos de naam Baloe.
Deze naam komt van de beer Balou uit het Jungle
Book.’

Toen we elkaar belden om een afspraak te maken,
zei je dat je iets wilde vertellen over jouw rennen
met ‘Mama Moves’.
‘Als kind vond ik sporten al leuk. Vroeger deed ik
aan turnen en later werd het volleybal. Ik heb een
tijd op hoog niveau wedstrijden gespeeld. Rennen
vond ik destijds maar niets. Tot ik in 2014 onze
oudste dochter Samantha de vijf km zag rennen bij
de Venloop. Het was daar erg gezellig en mijn man
moedigde mij aan om ook te gaan rennen. Daarop
ben ik gaan trainen voor de tien km.

september 2018

De eerste keer dat ik de Venloop liep was het erg
En samen naar afspraken gaan is zoveel fijner. Hij
warm. Daarna heb ik nog tweemaal de Venloop
heeft een fijne werkgever die daar altijd rekening
gerend en met goed resultaat! Toen begonnen
mee houdt en nooit moeilijk doet. Vrijdag is mijn
twee vrouwen een lopersgroepje op te zetten voor
fijnste dialysedag. Dan begint het weekeind en ben
nieuwelingen: Mama Moves. Hier kun je starten
ik vrij! En is er tijd om leuke dingen te doen.’
met trainingen voor de vijf km. Het is een gezellig
groepje vrouwen met een fijne en stimulerende begeleiding. Op dinsdag en zaterdag train je dan zelf
Heb je nog dromen?
en op donderdag trainen we samen met de Mama
‘Mijn droom is om na mijn transplantatie de halMoves. In september hoop ik het rennen weer op
ve marathon te gaan rennen. Mijn zus Wendy en
te pakken. Ik sportte ook één keer per week in
mijn beste vriendin Mieke wilden een nier aan mij
de sportschool bij Active in Reuver. Zij hadden
doneren. Helaas bleken zij geen geschikte donoren.
speciaal voor mij een schema gemaakt. En dat
Ook mijn man wil doneren. Maar pas als de kindeging goed. Helaas moest ik hiermee na drie weken
ren op eigen benen staan. En daar heb ik natuurlijk
stoppen vanwege diverse operaties aan mijn shunt.’ alle begrip voor.’
‘Ik hou van cultuur en natuur. Ik vind het leuk
als ik in een stad ben zoals bijvoorbeeld in
Amsterdam, om te horen van een gids hoe de
stad is ontstaan, wat de geschiedenis is en wat
voor gebouwen er zijn en wat voor architectuur.’
Hoor je nog wel eens iets van je werk?
‘Jazeker. Ze leven met mij mee en bezoeken mij af
en toe op de dialyse. Ik heb steeds contact met hen.
En dat doet mij enorm goed.’

Ga je nog met vakantie?
‘We gaan eind juli met ons gezin en het gezin van
mijn beste vriendin Mieke naar Benidorm in Spanje. Mieke is ook de vriendin die mij iedere woensdag komt ophalen op de dialyse. Het wordt vast
een leuke vakantie en ik heb er alle vertrouwen in
dat het dialyseren daar goed gaat.’

Je vertelde eerder in dit gesprek dat het nu pas
tot je begint door te dringen wat er allemaal is
gebeurd. Hoe kijk je nu tegen je leven aan?
‘Vroeger ging ik maar door. Nu luister ik beter naar
de signalen van mijn lichaam. Ik doe zelf mijn
huishouden, maar nu niet meer alles in een keer.
En als ik niet zo’n goede dag heb, hoef ik het maar
te vragen en mijn dochters helpen mij. Ook mijn
man John staat altijd voor mij klaar. Hij is mijn
grote steun en toeverlaat. Hij gaat altijd met mij
mee naar afspraken in welk ziekenhuis dan ook.

Wees niet bang om traag te vorderen
maar vrees het stilstaan.
(auteur onbekend)
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Wat is het
goede moment… deel 1
Door Trudy Wijtenburg, medisch maatschappelijk werk dialyseafdeling
De redactie van Impuls heeft gevraagd of wij, medisch maatschappelijk werkers van de dialyseafdeling, een keer een stukje konden schrijven over iets
waar we allemaal op een bepaald moment mee te
maken krijgen: het einde van ons leven.
Sommige mensen, hebben we gemerkt op de
dialyseafdeling, zijn daar heel duidelijk over. Ze
hebben met hun arts, hun huisarts en hun naasten
besproken welke behandelingen ze wel of juist niet
willen en wat hun wensen zijn wanneer ze dat zelf
niet meer kunnen aangeven. Het kan zelfs zijn dat
ze hun wensen vastgelegd hebben in een wilsbeschikking. Ze vinden het belangrijk dat hun arts,
hun huisarts en hun naasten weten wat ze in zo’n
situatie zouden wensen. De naasten hoeven in zo’n
moeilijke periode niet te gissen wat u zou willen.
Er komt al zoveel op hen af.
Maar er zijn misschien nog wel meer mensen die
niets besproken hebben. Het zijn ook moeilijke
en emotionele onderwerpen om een gesprek over
te beginnen. U kunt zelfs het idee krijgen dat je
het sterven daardoor dichterbij haalt. Toch kan het
een bepaalde rust geven. Ook voor de naasten die
achterblijven kan het achteraf zoveel rust bieden
wanneer alles met instemming van de betrokkene
is gebeurd of juist achterwege is gelaten.
Eén van de tips die we kunnen geven is om eens
te bespreken wat uw gedachten zijn over hóe u
wilt sterven. Wat kan de huisarts voor u doen als u
bijvoorbeeld niet meer kan lopen of wanneer u het
benauwd krijgt. Misschien heeft u zelfs wel eens
aan euthanasie gedacht of juist helemaal niet. Het
is, als u zich dat afvraagt, misschien wel goed om
te weten hoe dit werkt. Komt u er eigenlijk wel
voor in aanmerking, hoe denkt uw arts hierover.
Hoe gaat het verder als u op enig moment zou
stoppen met de dialysebehandeling.
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En hoe weet u wanneer dat moment is aangebroken. Hoe gaat het verder als u het besluit neemt om
niet met de dialysebehandeling te beginnen. Wat
kunnen de artsen voor u doen als u erge pijn zou
krijgen of angstig of onrustig bent. Wat kunnen
thuiszorgorganisaties bieden of wanneer is het beter om aan een hospice te denken. Allemaal vragen
waarop geen eenduidig antwoord is. Het zijn langzame processen om gaande weg duidelijkheid in te
krijgen door je gedachten erover te laten gaan en
er met je partner, je kinderen, de mensen die van je
houden over te praten.
Op de dialyseafdeling kunt u, wanneer u dat zou
willen, met uw vragen bij uw arts terecht. Of
wanneer u gewoon uw gedachten eens zou willen
delen kan dit ook met de verpleegkundigen, de
geestelijk verzorger of de maatschappelijk werker.
Want wanneer praat je met je partner, je kinderen,
de mensen die je nabij staan erover?
Voor wie meer zou willen lezen twee boekjes die ik
kan aanbevelen:
Draai niet om de dood heen door Frederiek Weeda. Praktische tips. Uitgeverij Nieuwezijds.
Meegaan tot het eind, Stervende mensen bijstaan
door Marinus van den Berg.
Uitgeverij Ten Have
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Ik en mijn boek
Door Ruud Hol

Wat een verrassing, de boekenkast bij de entree
staat er weer. Bewoners kunnen daar hun boeken
brengen zodat anderen er ook plezier aan kunnen
beleven.
Natuurlijk moet ik daar even snuffelen. Een oude
bekende kwam ik tegen: Jeroen Brouwers en hij
is een topper.
Geheime kamers, dit boek had ik nog niet gelezen.
Bezonken rood viel me in, maar dat is wel lang
geleden, 1980 schat ik.
Hij heeft ontzettend veel geschreven en met zijn
boek Geheime kamers heeft hij de Multatuliprijs,
de AKO Literatuurprijs en de Gouden Uil ontvangen.

Geheime kamers
ISBN 9789025445041

Geheime kamers gaat over - hoe kan het ook anders - de liefde, dromen, bedrog, verraad en vergelding.
De ik-persoon is Jelmer, hij is getrouwd met Paula.
Ze hebben een gehandicapt kind dat in een inrichting woont.
Hun huwelijk stelt weinig voor, ze wonen in hetzelfde huis en dat is het.
Als Jelmer zijn oude studiegenoot Nico en zijn
vrouw Daphne ontmoet, laait zijn verliefdheid op
haar weer op. Ze besluiten elkaar te schrijven en
ze bellen regelmatig. In een van die gesprekken
vertelt Daphne over haar geheime kamers. Ze doelt
op haar verhouding met haar oud-leraar van het
conservatorium. Ze is namelijk een wereldberoemde operazangeres. Deze relatie was er al vóór haar
huwelijk met Nico.
Haar kijk op het leven is: wat je niet weet, bestaat
niet. Maar de werkelijkheid is anders, dat blijkt uit
de vele emotionele ontwikkelingen.
Met zijn prachtige stijl weet de schrijver de karakters uit te diepen en de slepende spanning op te
voeren tot het bittere einde.
Als je met Jeroen Brouwers begint en hij weet je te
pakken, dan kun je voorlopig vooruit.
Veel leesplezier!
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Eva, drie jaar later
Door Jackie Dennemans en Janina Skubisz
Eva is weduwe van Henk Wijers. Henk is jarenlang tot aan zijn overlijden in 2015 een gewaardeerd
voorzitter geweest van Nierpatiëntenvereniging Sint Maarten.
Eva is als vormgever van Impuls al eerder betrokken geweest bij de Nierpatiëntenvereniging. Later
heeft zij dit werk weer op zich kunnen nemen. De redactie is dan ook heel blij met haar. Wij gingen
op bezoek bij Eva om van haar te horen hoe het nu drie jaar later, met haar gaat.
Eva Wijers is geboren in Tsjechië. Zij
wordt dit jaar 66 jaar. Eva heeft drie
kinderen en vier kleinkinderen. Zoon
Jakub en dochter Katerina uit haar
eerste huwelijk en dochter Martine
uit haar tweede huwelijk met Henk
met wie ze meer dan 33 jaar gelukkig
getrouwd was.

Eva vertelt: ‘Als jong meisje wist ik al dat ik na
school iets creatiefs wilde gaan doen. Schilderen
of musiceren. Daarvoor moest ik naar de kunstacademie of naar het conservatorium. Wij woonden in
een klein dorpje in Tsjechië ver van de hoofdstad
Praag. In die tijd was er maar één conservatorium
en een kunstacademie in Tsjechië en die waren
beide in Praag. Mijn leraar vertelde mij ook dat
er zeer zware toelatingseisen voor bestonden en
er maar weinig mensen werden toegelaten. Ik
begreep dat dit niet haalbaar was en mijn droom
moest ik toen loslaten. In plaats van de kunstacademie ging ik studeren aan de Pedagogische
Academie. Hier moest men namelijk in de eerste
toelatingsronde zijn talent voor de muziek en beeldende kunsten aantonen. Iets wat bij mij paste en
ik werd onderwijzeres.
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Herinnering aan Kostelec

In april1982 leerde ik Henk kennen. We trouwden
in Praag en iets later vestigden we ons allemaal
in Venray en later in Venlo. In Venlo is ook onze
dochter Martine geboren.
Ik werkte meer dan 27 jaar op de Informatieafdeling R&D bij Océ Technologies als assistent literatuuronderzoek. Door een ontslaggolf in 2013 kon
ik gebruik maken van een vertrekregeling. Dat jaar
ben ik ook begonnen met mijn studie Schilderen
Hogere Graad aan de Academie voor Beeldende
Kunsten in Maasmechelen. Dit wilde ik al zolang
en Henk spoorde mij aan dit nu echt te gaan doen.
Henk spoorde mij al jaren aan mijn musiceren en
schilderen verder te ontwikkelen. Het werd een
bewogen jaar. Een jaar waarin ik nu eindelijk mijn
dromen kon gaan waarmaken.
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In 2014 startte Henk met peritoneaaldialyse (PD)
’s nachts. Dat ging goed. Overdag waren we vrij.
Maar van de plannen om samen veel te gaan
ondernemen kwam daardoor minder terecht. Wel
konden we naar Tsjechië met automatische PD
’s nachts en dat ging prima. We hebben anderhalf
jaar kunnen genieten van het samenzijn. Daarna
moest Henk een operatie ondergaan en zou hij
daarna tijdelijk over moeten gaan op hemodialyse
(HD). Een paar dagen weggaan zou nu lastiger
worden. Een dag voor zijn, wat later bleek fatale
operatie in april 2015, speelde Henk nog waterpolo. Kort na zijn operatie kwam Henk vrij onverwacht te overlijden. Ik wilde stoppen met mijn
opleiding. Niets meer had voor mij zin. De avond
voordat ik na het overlijden van Henk naar de
eerste les zou gaan en als het aan mij lag de laatste,
droomde ik van Henk. In die droom spoorde hij
mij aan om door te gaan: Sta op en ga door! En die
droom hielp mij daadwerkelijk om door te gaan.
Het schilderen heeft mij geholpen om enigszins
een weg te vinden in mijn verdriet.
Het leven gaat door met verdriet, maar ook met
vreugde. Nog steeds overvalt mij op de meest
onverwachte momenten een gevoel van gemis.
Ik ben mijn grote liefde kwijt, mijn steun, mijn
toeverlaat. Ineens sta je er alleen voor. Alles komt
op je af. Van grasmaaien, belastingaangifte doen
tot financiën regelen. Eerst wil ik het altijd zelf
proberen op te lossen. Dat was en is niet altijd
even gemakkelijk. Ik hoef nu niet meer zoutarm
te koken. Ik kook nu ook weer meer Tsjechisch.
Henk hield daar niet zo van. De avonden in de tuin
mis ik heel erg. Samen met Henk op het terras tot
laat in de avond eindeloze gesprekken voeren. We
hadden altijd gespreksstof in overvloed. Plannen
maken wat we samen zouden gaan doen als ik zou
stoppen met werken.
Toen Henk op mijn weg kwam is mijn leven
helemaal veranderd. Ik ben gegroeid en sterker
geworden. Door Henk ben ik dingen gaan doen die
ik leuk vind. Henk kon grappen maken over dat hij
moest stofzuigen, omdat ik naar de kunstacademie
was. Zei dan lachend tegen iemand op een vrijwilligersavond van de patiëntenvereniging: ja Jackie,
zo gaat dat bij ons.

Ik wilde Henk schilderen na zijn overlijden en
heb dat ook gedaan. In mijn schilderijen gebruik
ik donkere kleuren. Ik hou van donkere grijs en
zwarttinten. In juni 2018 ben ik afgestudeerd aan
de Kunstacademie.
Sinds twee jaar geef ik iedere dinsdagmiddag
samen met een andere vrijwilligster schilderles
aan zes ouderen in een verzorgingshuis. Dat geeft
mij energie. Ik doe mijn huishouden en moet veel
traplopen en dat gecombineerd met schilderen is
mijn manier van bewegen (ik houd namelijk niet
zoveel van sporten). Pas sinds kort heb ik weer
meer zin om erop uit te gaan.’
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Mijn kleinzoon Jaykub

Henk zou dit jaar 60 jaar zijn geworden. Ter gelegenheid van zijn 60e verjaardag heeft
onze dochter Martine een benefietconcert georganiseerd voor haar vader. Zij maakt deel
uit van het Johann Strauss Orkest van André Rieu waarin zij piano en viool speelt. Een
aantal leden van dit orkest zullen samen met haar en nog enkele andere talentvolle musici dit concert geven in samenwerking met de directeur van het Theater aan het Vrijthof
in Maastricht. Op 9 november zal het concert voor Henk daar plaatsvinden. Mijn andere dochter Katerina is designontwerper en heeft de poster voor dit concert ontworpen. De toegangskaarten voor dit bijzondere concert bedragen 30 euro per persoon. De
opbrengst van dit concert gaat in zijn geheel naar de Nierstichting.

Ontwerp voor de rouwkaart door dochter Katerina
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BENEFIETCONCERT voor de
Nierstichting als eerbetoon
aan mijn man
Door Eva Wijers

Henk Wijers, voormalig voorzitter van onze nierpatiëntenvereniging die in april 2015 plotseling
overleed, zou dit jaar 60 jaar worden.
Als eerbetoon aan hem organiseert zijn dochter
Martine Wijers samen met haar vrienden – musici
een BENEFIETCONCERT voor de Nierstichting
met medewerking van de Nierstichting en met
hulp van de directeur van het Theater aan het
Vrijthof Jean Boelen, en wel op 9 november 2018
in de zaal van Mercedes-Benz CAC in Maastricht.
Henk Wijers 1958-2015

(© IAMK.AT)
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Een muzikale avond
Van harte nodigen wij u uit voor een avond vol prachtige klassieke muziek die belangeloos
door uitstekende musici verzorgd wordt.
Deze avond zullen voor u spelen:
Frank Steijns, mobiel carillon*
Pieter de Graaf, piano
Sandra & Jeroen van Veen, piano
Roger Diederen, trompet en bugel*
Romano Diederen, trompet
Madieke Marjon, mezzo sopraan*
Donij van Doorn, sopraan*
Sharon Niessen, piano
Martine Wijers, viool en piano*
Jeroen Riemsdijk, piano
* Leden van het Johann Strauss Orkest van André Rieu
Voor onze NPV-leden en familie willen we - bij voldoende deelname - een bus organiseren
om naar het benefietconcert te gaan.
Voor het ticket dient u zelf te zorgen €30,- pp via:
www.nierstichting.nl/benefietconcert
Plaats van vertrek: parkeerplaats de Koel in Venlo
Kosten voor de bus: € 20 vooraf te voldoen
Aanmelden kan tot 15 oktober per e-mail naar: redactie@npvsintmaarten.nl of per brief
Redactie NPV Sint Maarten
Constantijnstraat 4
5864 BJ Meerlo
onder vermelding van naam en aantal personen en telefoonnummer en of e-mailadres.
U krijgt dan een bevestiging met een banknummer.
VERVOER ALLEEN BIJ VOLDOENDE DEELNAME

16

september 2018

De eerste klap is een
daalder waard
Column door Jos Nellen

De eerste klap is een daalder waard en een goed
begin is het halve werk!
Zoiets moet onze kleinzoon hebben gedacht, toen
hij onlangs bij ons op een verjaardagsfeest was.
Hij vertelde toen dat de fanfare in zijn dorp, waar
hij jeugdlid van is, aan alle jeugdleden had gevraagd om lege plastic limonade- en colaflessen in
te zamelen. Om daarvan voor de fanfare het statiegeld te kunnen innen. Want de fanfare kan alle
kwartjes van dat statiegeld heel goed gebruiken, zo
besloot hij zijn verhaal!

Een paar dagen later sprak ik onze kleinzoon weer
en ik vroeg hem hoe het was gegaan met de flesseninzameling. Hij vertelde dat het heel goed was
gegaan. Hij had een heleboel flessen ingezameld.
En hij wist ook dat zijn vrienden bij de fanfare
veel flessen hadden ingezameld. De fanfare zou
heel veel kwartjes statiegeld krijgen. Die de fanfare heel goed zou kunnen gebruiken! Hij vertelde
het met enthousiasme en overtuiging, ik geloofde
het direct en onvoorwaardelijk!

Hij moest nog beginnen met inzamelen. Maar wij
hadden op dat moment enkele lege flessen staan,
die mocht hij al hebben. Dan was er een begin
gemaakt met de actie om ‘zijn’ fanfare te steunen.
Hij bond na het feest de flessen zorgvuldig achter
op zijn fiets en fietste triomfantelijk naar huis. De
eerste buit was binnen!
Onze kleinzoon had het moment voor zijn vraag
heel slim uitgezocht, want op een verjaardagsfeest
is de kans, dat er lege flessen staan, natuurlijk
altijd iets groter. Een goed begin is dan het halve
werk! En de eerste klap is een daalder waard!
Bij dit voorval moest ik aan het rijke roomse leven
van vroeger denken. Want ik kan me herinneren
dat de collectant in de kerk ook altijd als eerste een
muntje in het mandje deed. Dan was er tenminste
een begin gemaakt met de collecte! Ook die collectant zal gedacht hebben dat een goed begin het
halve werk is. En als hij daarna met zijn mandje
langs de volle kerkbanken liep, dan kwam de rest
vanzelf. Zoals in die tijd meer vanzelf kwam. Maar
de tijd heeft niet stil gestaan. Ook niet voor de
kerk! En volle kerkbanken komen ook niet zo vaak
meer voor!

Dat frisse enthousiasme en de overtuiging, waarmee hij erover sprak en waarmee hij voor ‘zijn’
fanfare op pad ging vond ik aandoenlijk. Het werkte aanstekelijk en ik besloot zo maar ineens om bij
een volgende actie alle lege flessen voor hem en
de fanfare te bewaren. Ook die klap was dus een
daalder waard!
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GRAN CANARIA HERE
WE COME!

Voor het eerst op vakantie met het vliegtuig als nierpatiënt
Door Ine en Ad Relouw

Even voorstellen.....
Ik ben Ine (57 jaar) en al 26 jaar getrouwd met Ad (52 jaar). Wij wonen in Tegelen en hebben twee
inmiddels volwassen kinderen. Ons motto:

C’est la vie!

Ik wil jullie graag het verhaal vertellen over onze
eerste vakantie met Ad als nierpatiënt.
In september 2017 ging het mis tijdens onze vakantie op Gran Canaria, daar werd Ad ziek. Met
zijn klachten dachten wij aan een griep, maar eenmaal thuis, bleek het allemaal veel en veel erger
te zijn. Zijn enige nier, bleek nog maar voor 10%
te werken en hij had een bloeddruk van 240/220.
Achteraf gezien had hij nooit mogen terugvliegen!
Zijn andere nier had hij zo’n 40 jaar geleden verloren bij een auto-ongeluk.
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Onze wereld stortte behoorlijk in. Wij, die midden
in het leven stonden en er vol van genoten, moesten van de een op de andere dag een heel ander
leven gaan leiden.
Ons heerlijke vertrouwde leventje waarin je je
oppakt, gaat en staat zoals het komt, waar je
heerlijk uit gaat eten en een drankje doet, was
niet meer........ en het komt ook nooit meer terug,
dachten wij.
Je bent teleurgesteld en kwaad op alles en iedereen,
je begrijpt het gewoon niet, dit is niet te bevatten.
Je zit in een rollercoaster van emoties.
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Hoe krijgen we in godsnaam nog ons plezier terug,
hoe kon dit gebeuren? Ad, sportman in hart en
nieren, hoe dubbel dit laatste ook klinkt!
Enfin, het traject van de predialyse was in gang
gezet en nog geen twee maanden later zat Ad aan
de buikspoeling (CAPD), viermaal per dag.
Ook dit verliep niet altijd voorspoedig; hij kreeg
meerdere keren een buikvliesontsteking en zelfs
een liesbreuk waaraan hij in april is geopereerd.
Ad sliep de hele dag, hij was kapot, ook niet in
staat om te werken.
Is dit het nu vroeg ik me af? En hoe verder?
Wij zijn niet de mensen die bij de pakken neer
gaan zitten, ondanks alle tegenslagen proberen we
er samen toch iets van te maken.

Alles is geregeld en nu kan het aftellen beginnen,
dachten we....
Echter, begin maart kreeg Ad voor de derde keer
buikvliesontsteking en dat betekent geen nachtdialyse en niet op vakantie. Je denkt bij jezelf waarom
kan het nu niet eens normaal gaan.
Tot een week voor de vakantie was het erop of eronder. Gelukkig kregen we groen licht, weliswaar
geen nachtdialyse maar we konden gaan!

We vroegen ons af, of we ooit nog eens met vakantie konden en gingen ons erin verdiepen, want
wij wilden heel graag op vakantie. We hoorden
dat Baxter het mogelijk maakt om de vloeistoffen
naar je bestemming in het buitenland te brengen.
Met behulp van Brigitte (onze maatschappelijke
werkster), die ons een telefoonnummer gaf van een
gezin dat vaker op vakantie ging, is het balletje
gaan rollen.
We hadden vorig jaar een prachtig hotel, we besloten om hier terug te gaan. We dachten, hier weet
je de weg, je weet dat het goed is en dan kun je je
helemaal concentreren op het regelen van alles wat
nodig is om toch op vakantie te kunnen. Zo gezegd,
zo gedaan....
In januari trokken we de stoute schoenen aan en
gingen boeken. Aangezien mijn man eigenlijk
naar de nachtspoeling zou gaan, hebben we een
medisch koffer aangevraagd. We hebben Baxter
gebeld en de datum doorgegeven, uiteraard met
goedkeuring van Dr. Hermans en toen geboekt.

Op 23 mei ging onze vlucht naar Gran Canaria. We
hadden met boeken gekeken naar de reistijden en
of er genoeg ruimte was om te dialyseren alsmede
of er een ruimte beschikbaar was op de luchthaven. Daar er geen nachtdialyse was, moesten we
medische handbagage meenemen en de dames van
D-reizen hebben ons hiermee fantastisch geholpen.
Je moet ook rekening houden met eventuele vertraging. Alle vloeistoffen die je meeneemt allemaal
noteren en je medicijnen meenemen (in originele
verpakking) en natuurlijk de doktersverklaring in
het Nederlands alsook in de Engelse taal.
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Men begint toch iets anders aan de vakantie moet
ik bekennen. Daar waar je je vroeger druk maakte
of je al je toiletspullen bij je had, maak je je nu
zorgen of je geen medicijnen vergeten bent en
super spannend hoe het verloopt bij de douane.
Spannend was het wel. We vlogen via Eindhoven
en daar kon Ad op zijn gemak dialyseren. Er was
een EHBO-ruimte beschikbaar, dat was heel fijn.
Bij de douane werden de vloeistoffen gecontroleerd. We hadden alles prima op orde en konden
doorlopen. De reis kon beginnen. Het was ruim
vier uur vliegen en ik had een dag van te voren
met het hotel gebeld en gevraagd of de vloeistoffen binnen waren gekomen. Zij konden gelukkig
bevestigen dat alles klaarstond. We hadden zelf
drie zakken meegenomen en
de medicijnen verdeeld in de
handbagage en een koffer, je
weet maar nooit.

De terugreis verliep ook voorspoedig, alleen was
er geen aparte EHBO-ruimte beschikbaar en werd
ons geadviseerd om gebruik te maken van het invalidetoilet; nou dit hebben we maar niet gedaan.
Ik had een extra handdoek in mijn handbagage, die
heb ik rondom Ad gehangen om zo min mogelijk
luchtstroming te krijgen en we hebben in de vertrekhal op een rustig stukje gedialyseerd. Ik moest
de zak vasthouden, maar het ging eigenlijk heel
prima. Geen pottenkijkers. Toen de zak vol was,
hebben we deze in een afvalbak gedaan, met de
klemmen erop, zodat deze niet leeg kon lopen.

De vlucht verliep fantastisch
en met inchecken in het
hotel werd meteen de lading
dozen naar onze kamer gebracht. Met wat improvisatie
kon Ad alweer spoelen.
We hebben heerlijk vakantie
gevierd, een auto gehuurd
en zijn de bergen in gegaan.
‘s Avonds dronken we een
pilsje met vrienden en voor Ad werd er zoutloos
gekookt.
We verbleven acht dagen en hebben werkelijk
genoten, zoals alle andere vakanties zonder buikspoeling. Ja, je moet op tijd terug zijn voor de
spoeling, maar met een beetje plannen gaat dit
prima en kunnen we dit iedereen aanbevelen.

We hebben genoten van een heerlijke vakantie en
kunnen dit ook iedereen aanbevelen. Wij vonden
het zeker ook heel spannend, maar we zijn blij,
dat we dit gedaan en gedurfd hebben. Je kunt ook
vijf jaar wachten om het te doen en dan achteraf
zeggen hadden we dit maar vijf jaar eerder gedaan.
We wisten dat er een ziekenhuis in de buurt was
met een dialyseafdeling! Dus mensen doen!!!
We zeiden, nu kunnen we nog, laten we gaan!

C’est la vie!
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Op stap in eigen streek...

Het Maasdal Horst

Door Jackie Dennemans en Janina Skubisz

Om iets moois te zien hoef je niet ver te reizen. Schitterende natuurgebieden, intieme dorpjes, je
kunt het allemaal in je eigen omgeving zien.
Deze keer zijn we terechtgekomen in Het Maasdal
in Horst. Hier bij het Boscafé tegenover Aardbeienland aan de Tienrayseweg is het prachtig. In het
Boscafé kunt u gratis de wandelroute krijgen. Het
is een wandeling van acht kilometer, ook geschikt
voor scootmobiel.
Tijdens deze vlakke en afwisselende wandeling
wandelt u door en langs de Kasteelse Bossen van
Kasteel Ter Horst. Aan het begin en eind passeert u
mooie vijvers. Ook passeert u de kasteelruïne waar
u de toren kunt beklimmen voor een mooi uitzicht.
Onderweg staan voldoende zitbanken voor een
pauze. Aan het eind treft u het prachtige terras aan
het water van Boscafé Het Maasdal. Het is een
ontspannende wandeling en de paden zijn zeer
goed onderhouden.
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De pen van…

Annette Philipsen

Hallo! Nu is het mijn beurt om een stukje te schrijven voor Impuls.
Mijn naam is Annette Philipsen en ik werk al…..
heel lang op de dialyseafdeling. De laatste jaren
met name in Venray.
Maar laten we bij het begin beginnen.
Ik ben in Horst geboren en ook groot geworden. In
1995 ben ik geslaagd voor de opleiding tot A-verpleegkundige en was toen werkzaam in het ziekenhuis in Venray. Na het slagen kreeg ik niet meteen
een vaste aanstelling op een verpleegafdeling.
Ik zwierf door het huis. Toen ik de vacature zag
hangen voor dialyseverpleegkundige leek mij dit
wel wat. Gesolliciteerd en aangenomen. In februari
1996 ben ik gestart in het grote Venlose ziekenhuis
op de dialyseafdeling. Destijds was de afdeling
nog op de begane grond.
In 1997 ben ik vanuit Horst verhuisd, samen met
mijn man Erik, naar Broekhuizenvorst. De reden hiervoor was heel simpel, in Horst waren de
huizen destijds al verkocht voordat het bord te
koop in de grond was geslagen. Met als gevolg dat
de prijzen torenhoog waren. In Broekhuizenvorst
kregen we voor minder geld veel meer ruimte.
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In de tussentijd hebben wij twee zonen gekregen,
Luuk (17) en Bas (14). Schonne kels zijn dat. Volgend schooljaar doen zij allebei examen. Dus als
u mij nerveus over de afdeling ziet lopen, weet u
waardoor dit komt.
Een goede rekenaar weet dat ik inmiddels al ruim
22 jaar op de dialyse werk. Wordt het niet saai?
Nee!! Dit vak ontwikkelt zich voortdurend, het
blijft continu veranderen en contact met mensen is
nooit saai.
En daarbij haal ik ook veel voldoening uit de
predialyse. Samen met Esther zorg ik ervoor dat
de patiënten uit de omgeving van Venray worden
voorgelicht voordat zij wel of niet een start maken
met welke vorm van dialyse dan ook.
Na het lezen van de stukjes van mijn vorige collega’s verwacht u wellicht dat ik ook een eigen
praktijk heb. Dit is niet het geval; ik haal mijn uitdaging uit het hardlopen. Driemaal per week train
ik. Dit doe ik al vele jaren en hierdoor ga ik steeds
weer nieuwe grenzen opzoeken en nieuwe uitdagingen aan. Toen de Venloop voor het eerst was,
kon ik niet begrijpen dat iemand een halve marathon kon lopen. Maar op een gegeven moment gaat
er een knop om (of de weerse stand aan) en ga je
ook de halve marathon lopen. Inmiddels heb ik de
Venloop al achtmaal gelopen.
Dus het werd tijd voor een nieuwe uitdaging, trailrunning. Dit is off-road rennen over onverharde paden, heuvel op en heuvel af in de mooiste stukjes
van Nederland en België. Meestal zijn het afstanden van meer dan 20 km. De tijd die je erover doet
is niet zo belangrijk (voor mij), het draait ook om
genieten van de mooie omgeving.
Tsja, en na al dat lopen volgt er bijna als vanzelf
een marathon. Nou…. bijna als vanzelf. Daar heb
ik toch lang over moeten nadenken of ik dit wel
echt wilde. Want het is echt ver, 42.2 km hardlopen.
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Maar in 2017 heb ik mijn eerste marathon gelopen in Parijs. Maandenlang viermaal per
week trainen in weer en wind. Uiteindelijk stonden we op 9 april op de Champs-Élysées
aan de start.
Echt genoten van de mooie omgeving heb ik onderweg niet. Maar wel des te meer erna.
Wat was ik trots op mezelf.
Dat gevoel gunde ik me nog wel een
keer. Dus dit jaar op 8 april liep ik mijn
2e marathon, ditmaal in Rotterdam. Wat
een geweldige ervaring was dit weer en
wat een end. Bij de 32 km dacht ik nog
och nog tien km, dat moet lukken. Twee
km verder dacht ik daar heel anders
over. Maar ik ben blijven lopen en trots
gefinisht op de Coolsingel.
Beste mensen, ik zie u spoedig weer in Venray, Venlo of bij u thuis.
Nog een mooie uitspraak om het af te sluiten:

Chronisch ziek zijn,
vraagt om chronisch optimisme.
Loesje
Ik geef de pen door aan mijn lieve collega Cindy van der Sterren.

samen met loopvriendin Angelique
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Recept

Thaise rundvleescurry
Hoofdgerecht uit het boek Spice Wise Too van Michel Hanssen

Ingrediënten voor 4 personen:
Thaise groene currykruiden:
(1 deel is 1 theelepel)

•

1½ eetlepel arachideolie

•

500 gram kogelbiefstuk, in reepjes

•

1 aubergine, in stukjes

•

2 uien, grof gesnipperd

•

150 gram peultjes, in grove stukken

•

2 eetlepels Thaise groene currykruiden

•

300 ml kokosmelk

•

100 gram ongezouten cashewnoten

•

400 gram gekookte rijst of noedels

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

volgens aanwijzingen op verpakking

6 delen peterselie, gedroogd en
gemalen
3 delen kurkuma, gemalen
4 delen witte peper, gemalen
1 deel dille, gedroogd, gemalen
1 deel gemberpoeder
2 delen basilicum, gedroogd en
gemalen
1 deel uienpoeder
1 deel laurier, gemalen
1 deel knoflookpoeder
1 deel citroenzuur (verkrijgbaar
bij drogist, toko, Turkse supermarkt)

Meng alle bovenstaande kruiden en neem uit het totale
mengsel 2 eetlepels die kunnen worden toegevoegd aan
het gerecht.

Bereiding:
1. Verhit de arachideolie, bak de biefstukreepjes snel bruin en neem
ze uit de pan.
2. Bak in hetzelfde bakvet de aubergine, ui en peultjes beetgaar.
3. Voeg de currykruiden en kokosmelk toe en breng aan de kook.
4. Schep de biefreepjes erdoor, strooi de cashewnoten erover en
serveer meteen.
5. Serveer met gekookte pandanrijst of Thaise rijstnoedels.
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Per portie:
650 kcal
40 gram eiwit
80 mg natrium
1150 mg kalium
575 mg fosfaat

Nieuws voor onze leden
Nieuwe leden voor onze vereniging
Dhr. A.F.G. Relouw, Steyl
Dhr. P.C.G. Titulaer, Hout-Blerick
Mw. J.P.M. Thijssen-Jakobs, Venlo
Dhr. P.D.M. Thijssen, Venlo
Mw. T.H.A.G. Lensen, Venlo
Mw. J.J. Troost-Pijpers, Arcen
Dhr. B.H.M. Winants, Venray
Mw. G.A.T. Cox-van Stiphout, Ysselsteyn
Dhr. G.J.L. Cox, Ysselsteyn
Mw. U. Kuypers-Dreyer, Venray

Met ingang van
02-03-2018
15-05-2018
02-06-2018
02-06-2018
06-08-2018
07-08-2018
10-08-2018
23-08-2018
23-08-2018
23-08-2018

Wij heten de nieuwe leden van harte welkom bij onze vereniging.

Activiteitenprogramma 2018

Onderstaand het programma voor de rest van het jaar 2018. Voor de activiteiten zult u een persoonlijke uitnodiging ontvangen.
inloopcafé

Op woensdag 14 november in het Boscafé het Maasdal Tienrayseweg 10b in
Horst van 14.00 tot 16.00 uur.
Uw eerste consumptie is gratis.
Woensdag 20 juni gaan we na afloop met elkaar een hapje eten, eveneens in het
Boscafé (de kosten van het eten zijn op eigen rekening).
U bent van harte welkom!

31 oktober

thema-avond: Thuisdialyse - verzorgd door mevr. I. Peters en mevr. A. van den
Hoef
Uitleg bloeduitslagen - verzorgd door Dr. W. van Kuijk
VieCuri Venlo, auditorium

9 november

BENEFIETCONCERT voor de Nierstichting als eerbetoon aan Henk Wijers,
zaal van Mercedes-Benz CAC in Maastricht.

9 december

algemene ledenvergadering en kerstdiner
Voorafgaand aan het kerstdiner wordt de jaarvergadering gehouden.

11 december

kerstworkshop
Bij voldoende deelname wordt ook deze weer gehouden.
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Ideeën voor een gezellig
najaar
Door May Verbeek

Pompoen versieren
Laat je pompoen schitteren door er stippen van
glinsterende pailletten op te plakken. Neem een
pompoen en plak de pailletten op een oranje
gekleurde pompoen. Zo gepiept en ook een leuk
knutselproject om samen met de kinderen te doen.

Was en droog de pompoen en spray in met haarlak
of smeer er een dun laagje lijm over. Plak er nu
een laagje folie overheen, stukje voor stukje, tot je
nergens meer oranje ziet. Nu kun je de pompoen in
een kleur naar keuze sprayen. Bijvoorbeeld goud!
Neem een bakje warm water, verschillende kleuren
nagellak en dopen maar! Wanneer je de pompoen
uit het mengsel haalt, kleurt hij prachtig. Ook kun
je er nog voor kiezen glitters in het water te gooien,
voor een extravagant effect.

Erg leuk voor op tafel of elders in huis: drie of vier
kleine pompoenen in verschillende kleuren kalkof krijtverf. Is het niet prachtig?
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Neem een grote pompoen.
Haal het vruchtvlees en de pitten eruit.
Zet een kleine vaas erin of oase in een plastic zak.
Neem wat herfstbloemen uit de tuin en steek ze
erin.
Buiten houdt deze schikking het langer dan binnen.

Veel plezier met deze versiering. Geniet ervan met een kopje lekkere thee met
appelgebak.
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Sudoku

Een sudoku is een puzzel van 9 bij 9 vakjes, waarin een klein aantal cijfers al zijn ingevuld. Het is aan u om de overige vakjes ook in te vullen, waarbij aan de volgende drie
simpele regels dient te worden voldaan:
1. In elke rij moeten de getallen 1 tot en met 9 één keer voorkomen;
2. In elke kolom moeten de getallen 1 tot en met 9 één keer voorkomen;
3. In elk blok van 3 bij 3 moeten de getallen 1 tot en met 9 één keer voorkomen.
De oplossing van de puzzel is het cijfer in het gekleurde vakje.
Succes!
Uw oplossing is welkom via: redactie@npvsintmaarten.nl
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Onze website:

www.npvsintmaarten.nl
BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS en E-MAILADRESSEN
VieCuri Medisch Centrum voor Noord-Limburg

077-3205555

Dialyseafdeling van 7.30 uur tot 20.00 uur		

077-3205915

Poli Nefrologie						077-3205555
Hoofd dialyseafdeling:
Dhr. Max Gaasbeek					077- 3205915
E-mail adres dialyseafdeling:				

diasec@viecuri.nl

Maatschappelijk werk:
Mw. Brigitte Reijnders					077-3205378
							breijnders@viecuri.nl
Mw. Trudy Wijtenburg					077-3205578
							twijtenburg@viecuri.nl
Mw. Lieke van Heel					
077-3205393
							lvanheel@viecuri.nl

Diëtisten:					077-3206392 / 077-3206745
Mw. Lenie Klaassen					lklaassen@viecuri.nl
Mw. Diane Kuijpers					dkuijpers@viecuri.nl
Mw. Anique Steeghs					asteeghs@viecuri.nl
Mw. Fenny Woelkens					fwoelkens@viecuri.nl

Nierpatiëntenvereniging Sint Maarten Venlo is aangesloten bij de
landelijke Nierpatiëntenvereniging Nederland

