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Woordje van redactie
Voor u ligt alweer de kersteditie van Impuls. Een extra dik nummer, met onder andere een uitgebreid interview met onze manager Max Gaasbeek, een heerlijk feestmenu,
een prachtig kerstverhaal en nog veel meer. Veel leesplezier!

Het leven is als een piano.
De witte toetsen staan voor het geluk en de zwarte tonen verdriet.
Als je zo bezig bent met je levensreis, bedenk dan
dat de zwarte toetsen ook muziek maken.

Fijne feestdagen en een gezond
2020 namens de redactie
van Impuls!
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Een woordje van onze voorzitter
René Hazebroek
De kerstgedachte waarbij wij in deze maatschappij stilstaan bij de geboorte van Jezus staat voor
mijn gevoel jammer genoeg in schril contrast met
de hardheid van deze wereld. Efficiënt denken en
handelen, onduidelijke politiek van grote wereldleiders en een steeds groter wordende kloof tussen
arm en rijk. Misschien een wat ongebruikelijk begin
van een voorwoord maar het is jammer genoeg wel
de werkelijkheid. Echter de wat kleinere wereld in
je eigen gemeenschap kun je gelukkig nog wel een
beetje bepalen. En dat is een gedachte die je dan
ook weer rust geeft.
Onze patiëntenvereniging kan wat 2019 betreft, terugkijken op een goed jaar. We zijn dan ook hoopvol gestemd voor 2020. Leest u vooral verder in dit
blad de plannen die het ziekenhuis heeft voor onze
nieuwe dialyseafdeling in Venlo. Deze zal waarschijnlijk begin 2021 worden geopend. Uw bestuur
volgt de ontwikkelingen nauwgezet en praat actief
mee in de zogenaamde workshops. Op onze activiteiten komen we natuurlijk terug in de Algemene
Ledenvergadering (ALV) waarbij we ook stilstaan
bij de plannen voor 2020. Ook zal het bestuur
aandacht blijven besteden aan de samenwerking
met het Laurentius Ziekenhuis in Roermond en de
continuïteit van alle dialyseafdelingen. En vergeet
u vooral niet het interview te lezen met Max Gaasbeek verderop in deze Impuls. Hij is onze steun en
toeverlaat van de dialyseafdelingen in Venlo en
Venray. Het belooft volgend jaar een druk jaar te
worden met alle activiteiten rondom de realisatie
van de nieuwe afdeling in Venlo. We hebben alle
vertrouwen in de plannen.

We zijn heel blij met
de uitbreiding van ons
bestuur met twee jonge
mensen Anneke en
Marjolein, die een verdere invulling aan onze
vereniging willen geven in de komende jaren!
En tot slot wil ik nog heel graag een oproep doen
voor het voortbestaan van ons patiëntenblad Impuls.
De redactie zou waanzinnig blij zijn als er een of
twee mensen zijn die het team komen versterken.
Helpt u mee? Wees niet bang. Het kost niet veel tijd
en waar nodig wordt u geholpen. We doen het allemaal immers samen! Maak een eerste goede stap
voor het nieuwe jaar en meld u aan!
Rest mij nog u hele mooie feestdagen te wensen.
Een goede jaarwisseling en een gelukkig 2020!

december 2019

3

In gesprek met ... Max Gaasbeek

Van de redactie

Max Gaasbeek is manager van de dialyse in VieCuri locatie Venlo en Venray.
Daarnaast is hij manager van Vitaal
Thuisdialyse. Afgelopen februari was het
22 jaar geleden dat Max in Venlo zijn
eerste schreden heeft gezet. En omdat er
veel te gebeuren staat voor het dialysecentrum in Venlo, vond de redactie van
Impuls het de hoogste tijd om met Max
in gesprek te gaan over hemzelf, zijn
plannen met betrekking tot de dialyse en
hoe hij aankijkt tegen de toekomst van
dialysepatiënten. Een markante persoonlijkheid en een druk bezet man. Maar gelukkig lukte
het hem tijd voor ons vrij te maken in zijn agenda.
Het werd een boeiend gesprek.

Daar wonen we nog steeds, samen met de drie konijnen van Laila. Die hebben hun eigen stuk grond
waar ze naar hartenlust kunnen leven en holen
graven.
Kun je iets over jezelf vertellen?
Wij hebben twee kinderen en sinds kort een klein‘Ik ben geboren in Midsland op Terschelling en
kind (onze Kay). Rolf is doctor in de Robotica
kom uit een gezin met vier kinderen. Ik heb een
en Regeltechniek. Hij heeft na zijn promotie met
zus en twee broers. Een later aangenomen broer
zijn hoogleraar in Eindhoven een bedrijf opgezet
is vorig jaar helaas overleden, hij was nierpatiënt.
(Eindhoven Medical Robotics). Rolf woont samen
Mijn vader was leraar aan het voortgezet onderwijs met zijn meisje Loes en hun zoon Kay in Nuenen.
op Terschelling en later op Vlieland, Ameland en
Igor is na het behalen van zijn studie Megatronica
in Drenthe. Leuk om te vertellen is dat het kantoor
overgestapt naar de filmacademie in Brussel. Hij
van mijn vader op Vlieland is gebruikt als prakheeft nu een eigen filmbedrijf in Gent waar hij films
tijkruimte voor de film over dokter Deen in de
maakt voor medische doeleinden en voor amusegelijknamige dramaserie Dokter Deen met Monique ment. Zijn oma, mijn
van de Ven in de hoofdrol.
moeder, is een groot
liefhebber van zanger
We hebben dus met het gezin van mijn ouders
Stef Bos. Toen zij vorig
met name op de eilanden en uiteindelijk in Diever
jaar 80 werd heeft hij
(Drenthe) gewoond. In Diever heb ik mijn vrouw
haar verrast met een
en grote liefde Laila leren kennen. Als koppeltje zijn korte film waarin Stef
we eerst in Herten en later in Roermond gaan woBos, waar hij op dat monen. Mijn vrouw was orthoptiste bij de oogartsen in ment mee samenwerkte,
het Laurentius Ziekenhuis. Mijn schoonouders had- oma feliciteert met haar
den een camping in Diever en toen mijn schoonverjaardag. Igor woont
moeder ernstig ziek werd, zijn wij teruggegaan naar in Gent samen met
Diever om mijn schoonouders te helpen met hun
Megan. Megan komt uit
camping. Vanuit Diever zijn wij later verhuisd naar Belfeld.’
Haarlem (daar kwam ik met dialyse in aanraking),
Hoofddorp om uiteindelijk in Venlo neer te strijken.

4

december 2019

Wat heb je allemaal gedaan voordat je werkzaam
werd op de dialyseafdeling in Venlo?
‘Na het voortgezet onderwijs heb ik de opleiding tot
verpleegkundige gevolgd. Na mijn eindexamen ben
ik mijn toenmalige vriendin - mijn huidige vrouw Laila achterna gereisd naar Roermond. Ik was mijn
eerste drie weken in Limburg werkloos. Voor mij
geen prettige periode. Gelukkig kreeg ik al snel, het
was inmiddels 1982, een baan op interne-oncologie
in het Sint Annadal Ziekenhuis in Maastricht, de
voorganger van het huidige UMCM. Later kwam
hier ook nefrologie bij. Op de verpleegafdeling in
het Sint Annadal Ziekenhuis is mijn interesse voor
nefrologie ontstaan.

Hoe ben je op de dialyseafdeling in Venlo terechtgekomen?
‘In 1996 hadden wij een toercaravan en waren we op
vakantie in Arcen. Ineens hing er bij de receptie een
briefje waarop stond dat ik een bepaald nummer
moest bellen. Ik belde en kreeg de adjunct-directeur
patiëntenzorg van het St. Maartens Gasthuis aan de
lijn. Deze dame kende ik van de dialyse in Haarlem.
Zij had daar ook haar opleiding tot dialyseverpleegkundige gedaan en vroeg of ik leidinggevende op
de dialyse in Venlo wilde worden. Ze hadden grote
behoefte aan iemand die daar iets moois van kon
maken. Tsja, en zo is het gekomen.’

Wat heb je nog meer gedaan?
’Ik ben 25 jaar Sinterklaas geweest voor de dialyseIn Roermond behaalde ik, naast mijn werk in het
afdeling in Haarlem en voor het hele ziekenhuis in
ziekenhuis, mijn Middenstand- en dranken diploVenlo/Venray. Ook was ik Sinterklaas voor de kinma. Omdat mijn schoonmoeder ziek werd zijn we
verhuisd naar Diever om mijn schoonouders te hel- deren van personeelsleden. Ik heb hier hele mooie
pen met hun camping. Naast ons was het huis waar herinneringen aan overgehouden. Wat hebben we
de legendarische dr. Pol, bekend van de televisiese- een lol gehad.
rie the incredible, geboren is en waar zijn broer nog
In 2003 heb ik van dé Prof. Dr. Willem Kolff de
steeds een boerderij heeft.
Kolff-medaille gekregen. Die krijg je wanneer je je
op een bijzondere manier ingezet hebt voor verEr was een goede overeenkomst tussen het medibetering van kwaliteit van dialyse. In 2007 ben ik
sche en de camping. Het verzorgende, het denken
tijdens
het 30-jarig jubileum van de Nierpatiënten
over het verbeteren (van de kwaliteit van leven)
Vereniging Nederland, benoemd tot erelid van de
en je verplaatsen in de belangen van de ander.
NVN. Bij deze benoeming werden ook de toenmaDienstverlenen was voor mij de overeenkomst
tussen camping en zorg. Dus er waren altijd schone lig waarnemend directeur Chel Mertens en niemand minder dan Prof. Dr. Kolff tot erelid van de
toiletten en een goede bak koffie. Aan het eind van
NVN
benoemd.
de bouwvakvakantie organiseerden we altijd een
optreden van bekende en onbekend talenten van de
camping.
Het was een hele leuke tijd. Toch
moest er weer een volgende stap gemaakt worden. Er was een vacature
leerling dialyseverpleegkundige in
Haarlem en daar heb ik toen maar
op geschreven. Het was een bijzonder sollicitatiegesprek. Al moppen
tappend ben ik daar doorheen
gekomen. Naast de dialyseopleiding
volgde ik de opleiding bedrijfseconomie en de kaderopleiding. In Venlo behaalde ik mijn master strategie
en beleid en de Voortgezette opleiding Management.’
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Ik was dus in uitstekend gezelschap. Soms denk ik
wel eens dat ik dat erelidmaatschap misschien wel
te makkelijk heb gekregen. Wat ik ervoor gedaan
heb zouden meer mensen moeten doen. De NVN
zat destijds door een directeurswisseling in ‘zwaar
weer’ en heel dialyse-Nederland liet het gebeuren.
Toen heb ik de interim-directeur gebeld om mijn
hulp aan te bieden. Hij vroeg meteen wanneer ik
tijd had om naar Bussum te komen. De volgende
dag toog ik naar Bussum. Hij zat met het probleem
dat de NVN 30 jaar bestond, dit gevierd moest
worden en dat er geen geld plus menskracht voor
was om dit te organiseren. Ik heb toen dat jubileum
geadopteerd. Voor alle vrijwilligers van de NVN
heb ik in het Theaterhotel in Almelo een groot feest
georganiseerd. Voor alle leden van de NVN heb
ik een cruiseschip gehuurd waarop iedereen kon
genieten van heerlijk eten, leuke presentaties en
het water. De dialyse-industrie heeft daar flink aan
meebetaald.
De Kolff-medaille heb ik ontvangen omdat ik verschillende dialysetechnieken heb ontwikkeld. Ook
heb ik vele jaren vakanties voor dialysepatiënten
begeleid naar Zell am See en Turkije. Naar aanleiding van mijn ervaringen daarbij heb ik vakantiedialysecentra in Turkije, Marokko, Indonesië, Suriname en Curaçao opgezet.
Op Curaçao heb ik mogen meewerken aan het opzetten van een dialyseafdeling voor de lokale bevolking. Verschillende patiënten van Curaçao moesten
naar Venezuela om te dialyseren. Dit was een
initiatief van Jacob Gelt Dekker, een vermogend
man uit Nederland die veel zaken voor Curaçao
heeft gedaan.
De link tussen een camping en dialyse is vakantie.
Ik heb jaren op de vakantiebeurs van de NVN het
thema Toch op vakantie met dialyse mogen presenteren. Daarbij gaf ik aan dat ik iedereen graag
wilde helpen om op vakantie te kunnen gaan.
Daar zat wel één voorwaarde aan vast, namelijk
dat men dan met mij het volgende jaar op de
vakantiebeurs moest vertellen hoe ze het hadden
gehad.

Toch hebben Geert en ik elkaar gevonden, wat er
niet is moet er komen. De Dialyse Camper is er natuurlijk ook gekomen, dit heeft zelfs het NOS-journaal gehaald.’
Ben je veel op reis voor de dialyse?
‘Sinds 2006 is aan VieCuri ook een thuisdialysecentrum verbonden waar een unieke maar logische
manier van thuisdialyse wordt aangeboden. Deze
organisatie heet Vitaal Thuisdialyse. Vitaal Thuisdialyse is momenteel al het op één na grootste
thuisdialysecentrum van Nederland en het snelst
groeiende. Veel dialysecentra in Nederland maken
gebruik van onze diensten. Hiervoor moet ik nogal
eens het land in, ik schat gemiddeld twee keer per
week. Net voor dit interview was ik in Zwolle voor
het digitaliseren van thuisdialysezorg.’
Je had het eerder in dit interview over publicaties.
Heb je veel gepubliceerd en waarin?
‘Geen mens doet het alleen; wat er vanuit ons dialysecentrum ontwikkeld wordt is het product van een
hele groep enthousiaste medewerkers samen. Ja, als
Limburgs dialysecentrum timmeren wij landelijk
behoorlijk aan de weg. Ons team heeft al de nodige
nationale en internationale prijzen gewonnen. Hier
wordt regelmatig op de televisie, in de kranten en
de diverse tijdschriften aandacht aan gegeven. Ik
probeer alle publicaties te bewaren, het is al een
hele stapel.

Op één van die vakantiebeurzen was ook Geert
Koppes, een thuisdialysepatiënt uit Venray. Geert
ging trouwen met Yvonne (thans dialyseverpleegkundige) en wilde als huwelijksreis rondtrekken in
een camper door Australië. Dat was de eerste keer
dat ik moest teleurstellen, er was (nog) geen
camper met een dialysemachine erin.
december 2019
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Op onze vraag of Max
wat kan laten zien
van de publicaties,
opent hij een kast
waarin een indrukwekkende stapel ligt
met publicaties.

Ik ben een mens met drijfveren van willen en doen.
Alles wat ik doe, doe ik met passie. Als het niet lukt
dan is dat een teleurstelling. Gelukkig komt dat niet
vaak voor. Als ik geen passie meer heb ga ik wat anJe vertelt dat je niet tegen onrecht kunt, kun je daar ders zoeken. We vormen op de dialyse een echt team
in voor en tegenspoed uitgaande van de wens van de
iets meer over vertellen?
patiënt. We doen het samen, leveren zorg op een zo
‘Ik kan niet goed tegen onrecht, ik wil dan helpen.
goed mogelijke manier. Er wordt door certificerenPas wanneer iemand aangeeft dat hij of zij geholpen
de instellingen toegekeken op de kwaliteit van zorg
is, laat ik het los. Soms kan ik iemand helpen vanuit
die wij samen leveren. Wij mogen trots zijn op hun
mijn functie, mijn kennis en soms mijn doorzetbeoordelingen van ons werk.’
tingsvermogen. Zo hadden we in mijn tijd in Haarlem een meisje van vijftien jaar op de IC. Zij moest
Heb je nog wensen voor de dialyse?
dialyseren maar had nauwelijks bloeddruk meer, zij
zou komen te sterven. Ik vroeg aan de nefroloog of ik ‘Toen ik uit Haarlem wegging vroeg men mij wat
een bepaalde kunstnier op een andere dan gebruike- voor mij op dat moment de belangrijkste ontwikkeling voor de dialysepatiënten was. Vroeger kregen
lijke manier mocht inzetten (tegenwoordig is zoiets
dialysepatiënten heel veel bloedtransfusies waardoor
ondenkbaar geworden door alle regels). De nefrohun kans op een donornier steeds minder werd. De
loog ging akkoord, dit meisje ging toch sterven. Het
uitvinding van de EPO heb ik bij mijn vertrek uit
hielp en Tineke werd beter. Jaren later kwamen er
Haarlem als belangrijkste ontwikkeling benoemd.
een mevrouw en meneer met twee kleine kindjes op
Onlangs was ik op 10 oktober echter bij een presende dialyse in Venlo langs en de mevrouw zei: Ik ben
tatie over het kweken van nieren. Als dat toch eens
Tineke. Zij was inmiddels getransplanteerd en het
zou gaan lukken dan zou dat toch geweldig zijn! Ik
ging goed met haar. De opvolging van die behandeling wordt nu over de hele wereld toegepast onder de heb de presentator uit Leiden uitgenodigd voor een
presentatie aan onze patiëntenvereniging of een artinaam CVVH.
kel in Impuls. Als er iets komt waardoor dialyse niet
Ook heb ik de hemodiaperfusie ontwikkeld. Deze be- meer nodig is dan zal ik met liefde de sleutel van de
dialyse in de Maas gooien en op zoek gaan naar een
handeling werd met name ingezet bij mensen die op
andere baan!’
een bepaalde manier een zelfmoordpoging hadden
ondernomen. Tegenwoordig wordt deze behandeling
Wil je ter afsluiting nog iets zeggen?
nog maar zelden en alleen in academische ziekenhuizen toegepast omdat de meeste medicijnen nu in ‘Wetende in welk nummer dit stuk komt te staan wil
ik van de gelegenheid gebruik maken om iedereen,
water oplosbaar zijn.’
mede namens het hele dialyseteam, hele fijne feestdagen en een fantastisch en vooral gezond 2020 toe
De dialyseafdeling gaat over niet al te lange tijd
verhuizen naar een nieuwe locatie. Kun je daar iets te wensen. De afgelopen jaren hebben wij als gezin
mogen ervaren hoe belangrijk goede gezondheid is.
over vertellen?
Wij leven dan ook bijzonder mee met mensen die
‘VieCuri heeft zich voorgenomen om één van de
daar minder geluk mee hebben. Laatst las ik een gemooiste dialysecentra van Nederland op het gazon
zond mens heeft wel 1000 wensen, een ziek mens heeft
voor het ziekenhuis op de locatie Venlo te laten verer maar één, dat is een waarheid als een koe. Ik hoop
rijzen. Zoals de tekeningen er nu uitzien wordt het
dat uw wensen mogen uitkomen.’
een fantastisch gebouw met de nieuwste technieken.
Het organiseren van zoiets is een hele klus. Zo nu en
dan kom je een tegenvaller tegen die je moet beslechten (we hebben al drie maanden uitstel te pakken) en
daarna kun je weer verder. Ik kijk uit naar de opening in het eerste kwartaal van 2021.
Ik denk altijd dat het glas halfvol is en niet halfleeg.
Als er een wil is dan is er veel mogelijk. We zitten in
de top van beste dialysecentra van Nederland.’
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Samen over de drempel
Column door Jos Nellen

Het is bijna kerstmis. En ook de jaarwisseling zit er
aan te komen. Tijd om even stil te staan. Om vóór
de jaarwisseling goede voornemens te maken voor
na de jaarwisseling. Of wellicht om nog gauw over
te stappen naar een andere energieleverancier of
zorgverzekeraar. Maar vooral ook om even terug te
kijken naar wat er in het afgelopen jaar gebeurde.
Naar wat ons overkwam in 2019.
Als ik me realiseer wat ons in 2019 bezighield, en
vooral ook welke emoties daarmee gepaard gingen,
dan is dat nogal wat. In positieve zin, maar af en toe
toch ook in negatieve zin. Ik wil er als voorbeeld
graag een paar noemen.
Klein geluk en blijdschap was er op diverse momenten. Momenten die iedereen wel voor zichzelf zal
kennen. Die je niet kunt plannen, die zich gewoon
voordoen. Die je moet koesteren. Geluk komt niet
als een postpakket op bestelling bij je binnen, het
zijn vaak die kleine, spontane momenten, die geluk
en blijdschap brengen!
Verdriet was er ook in 2019, bij het overlijden van
drie dierbare familieleden. Ook al kun je op die momenten niet goed bevatten welke impact dat heeft,
het blijkt al heel gauw een harde realiteit te zijn, een
realiteit waar je mee om moet leren gaan, die zijn
plek moet krijgen!
Dankbaarheid was en is er voor onze vrijheid in
een periode waarin we 75 jaar bevrijding vieren.
Dankbaarheid, als we ons realiseren dat we in een
land mogen leven, waar we kunnen zeggen wat we
willen, hoe we willen, waar we willen en wanneer
we willen. Want dat is toch bij uitstek echte vrijheid!
Trots waren we toen onze oudste kleinzoon bij een
bevrijdingsconcert, staande op het podium vóór de
plaatselijke fanfare, voor een groot en aandachtig
publiek een prachtige solo op bugel mocht blazen.
Hij deed dat op een geweldige manier, wat hebben
we genoten en wat waren we trots!
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Dit waren zomaar enkele voorbeelden van emoties,
er waren er natuurlijk veel meer in 2019. Heel veel
meer zelfs. Zoals vreugde, boosheid, verdriet, woede, verrassing, sympathie, verbazing, verwondering
enz. Iedereen kent en herkent die emoties, want
we hebben ze bij tijd en wijle allemaal. Niet altijd
precies dezelfde, en niet altijd in gelijke mate, maar
toch!
Het nieuwe jaar 2020 is een schrikkeljaar. Dat
betekent dat het een kalenderjaar is met 366 dagen
in plaats van 365. Die extra dag, die schrikkeldag,
hebben we in het komende jaar op 29 februari. Dat
betekent ook dat we 366 nieuwe, blanco dagen krijgen voor onze emoties naar aanleiding van mooie
en gelukkige momenten. Maar af en toe ook voor
momenten van zorg, verdriet en teleurstelling. Dat
geldt voor ons allemaal. Al hebben we niet altijd
precies dezelfde emoties en niet altijd in gelijke
mate, maar toch!
Met die gedachte zetten we een punt achter 2019
en we gaan samen over in het nieuwe jaar 2020,
samen over de drempel!
Ik wens u fijne feestdagen en voor 2020 een heel
goed schrikkeljaar!
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De pen van… Niki van Daal
Allereerst dank aan voormalig ‘penhoudster’ Marloes, dat ze aan mij heeft gedacht en me de kans
geeft om mezelf wat uitgebreider voor te stellen.
Mijn naam is Niki, ik ben 29 jaar en geboren en getogen in Roermond. Wanneer ik u dus met vragende ogen aankijk als u het heeft over bekende plekken in Venlo en omstreken, is dat waarschijnlijk
omdat ik geen idee heb waar dit zou moeten zijn. In
het Roermondse ben ik opgegroeid met pap, mam
en een jonger broertje. Sinds drie jaar ben ik samen
met mijn vriend, Ronny en sinds twee jaar wonen
we samen in Roermond.

Het is mede om deze reden dat ik ontzettend
enthousiast werd toen ik een jaar geleden de vacature voor medisch maatschappelijk werker binnen
het VieCuri zag verschijnen. Ik ben meteen gaan
schrijven, gelukkig met een goede afloop, want
inmiddels ben ik sinds februari werkzaam op de
dialyseafdeling in Venlo. Ik had voorheen nog geen
werkervaring opgedaan rondom dialyse, dus dit
was (en is, met tijden) nieuwe kost voor mij. Gelukkig is iedereen op de afdeling altijd behulpzaam en
bereid om mij hier wijzer in te maken. De combinatie van mooi patiëntencontact, brede diversiteit aan
werkzaamheden en een prettige werkomgeving met
leuke collega’s maken dat ik mij hier goed thuis voel.

Ruim twee jaar geleden heb ik mijn diploma Sociale
Studies behaald aan de Fontys Hogeschool en mag
ik mij officieel social worker noemen. Tijdens
de opleiding heb ik praktijkervaring mogen opdoen middels stages in diverse werkvelden die
mij aanspraken: binnen de gehandicaptenzorg,
Vakantie brengt natuurlijk ook ontspanning en Griejeugdwerk en wijkwerk. Het gros van de
kenland is dan toch wel echt mijn nummer één: mooie
ervaring heb ik echter opgedaan in mijn
natuur, lekker eten, lieve mensen en veel geschiedenis!
laatste jaar, waar ik een jaar lang als stagiaire
maatschappelijk werk binnen revalidatiecentrum Blixembosch in Eindhoven heb gewerkt.
In dit jaar heb ik met name gewerkt met mensen
met niet-aangeboren hersenletsel. Het is hier dat ik
Dan wat mij buiten het werk bezighoudt: hobby’s in
verliefd ben geworden op het vak van maatschappede klassieke zin van het woord heb ik niet. Sporten
lijk werker, en dan met name binnen een klinische
is zeg maar niet mijn ding, ik ben niet uitermaomgeving. Wat mij zo aantrekt in dit vak is dat ik
te creatief of muzikaal en iets verzamelen doe ik
het heel bijzonder vind om (van dichtbij) mee te
ook niet. Er zijn echter wel genoeg dingen waar ik
mogen lopen met mensen, terwijl ze hoogte- en
gelukkig van word en die mij doen ontspannen. Als
dieptepunten beleven, worstelingen ervaren, veranik vrij ben plan ik graag iets met mijn vriendinnen,
deringen en groei doormaken. Als ik tijdens deze
vriend of ga ik met mam op joets. Ik word heel blij
processen mensen kan ondersteunen, vind ik dat
van eten, of dit nou een lunch op een terras is, diontzettend mooi en dankbaar. En of dit nou beteneren in een restaurant of zelf koken voor anderen –
kent dat die ondersteuning er heel praktisch uitziet,
graag! Ik sta lang niet meer iedere week in de kroeg,
of juist op sociaal-emotioneel vlak plaatsvindt; als
maar als er een goed feestje is met muziek waar ik
het mensen kan ontlasten, doe ik het graag.
me danstechnisch op uit kan leven (lees: jaren ’70,
’80, ’90, ’00 en met name het hele repertoire van
ABBA) dan sta ik vooraan! Ter ontspanning kijk ik
graag heerlijk lui een film of serie op Netflix of lees
ik lekker een detective.

december 2019

9

Vakantie brengt natuurlijk ook ontspanning en
Griekenland is dan toch wel echt mijn nummer
één: mooie natuur, lekker eten, lieve mensen en
veel geschiedenis!
Per 1 november beschik ik samen met mijn vriend
over de sleutel van ons eerste, echte huis. Er moest
nog het één en ander aangepast en verbouwd worden. Wanneer u dit leest is hopelijk alles volgens
plan gegaan en heb ik inmiddels de kerstboom
opgezet in mijn nieuwe huis. Het huis staat overigens niet in Roermond maar in Sint Odiliënberg,
een dorpje vlakbij Roermond. Mijn inburgeringsproces daar ben ik echter al eerder dit jaar gestart,
ik werk namelijk - naast mijn werk als maatschappelijk werkster - sinds februari in een restaurant in
Sint Odiliënberg. Ik heb altijd met veel plezier in de
horeca gewerkt en de combinatie tussen deze twee
werkplekken vind ik erg afwisselend en prettig.
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Mocht u dus in de buurt van Sint Odiliënberg zijn,
de koffie staat klaar (er is maar één horecagelegenheid dus het kan niet missen)!
De pen geef ik door aan collega Gijs Vervoort, sinds
begin dit jaar werkzaam als dialyseverpleegkundige
op onze afdeling.
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ευτυχισμένο νέο έτος
Gelukkig Nieuwjaar!
Kali Protochronia!

Ons Kerstkind

Van de redactie

Zonder iets te zien staart Els door het raam naar
buiten. Het is nu donker en eindelijk stil. De hele
middag liepen er mensen in en uit die van alles
van haar en Erik moesten. Nu is er niemand meer.
Ook Erik niet. Hij is even naar buiten gelopen om
Sofies hondje Pipa uit te laten. Die mag nu niet
meer loslopen van haar. Als ze haar vinden en haar
hondje is weg, nee dat kan echt niet. Sinds vanmiddag is hun leven veranderd in een nachtmerrie. Ze
was vanmorgen, toen ze aan het ontbijt zaten boos
op Sofie geworden omdat ze nu echt haar boterham moest opeten. Driftig had Sofie haar bordje op
de grond gegooid en was naar boven gerend. Erik
en zij hadden toen afgesproken haar even te laten
afkoelen en haar niet direct achterna te rennen. Ze
hadden samen verder ontbeten. En toen ze naar
boven wilde lopen om naar die kleine driftkikker
te kijken, belde haar moeder. Erik was de afwasmachine al aan het inruimen. Met de telefoon aan haar
oor seinde ze hem: ‘Het is mijn moeder, ik ga zo wel
naar boven.’ Ophangen wilde ze niet direct. Moeder had het al zo zwaar na het overlijden van vader.
Sofie moest maar even wachten.
Toen moeder haar verhaal kwijt was legde ze snel
haar mobiel neer en ging naar boven. De deur van
Sofies kamertje stond op een kier. Het was wel erg
stil. Ze dacht nog dat Sofie zich onder haar bedje
had verstopt of in de kast. Dat deed ze wel vaker.
Maar toen ze verder het kamertje inliep en onder
haar bedje keek en daarna in de kast, was er geen
Sofie te zien.
Met een onbestemd gevoel liep ze de andere slaapkamers binnen en daarna keek ze in de badkamer.
Ze begon te roepen en Erik kwam haastig de trap
opgerend
‘Wat is er?’ Op dat moment realiseerde Els zich
dat er iets mis was en gespannen riep ze: ’Sofie is
weg!’ Erik keek haar verbaasd aan. ‘Weg?, dat kan
niet. Ze ging net nog naar boven.’ ‘Erik, ze is weg!’
schreeuwde ze nu in paniek. Samen renden ze het
hele huis door alsmaar roepend om Sofie.

Pipa rende blaffend achter hen aan en dacht
zeker dat het een spelletje was. Daarna gingen ze
alsmaar Sofie roepend, naar buiten. Ze zochten
overal, in de garage, het tuinhuisje en in de tuin.
Maar waar ze ook zochten, Sofie was nergens te
vinden. Ze waren nog bij de buren langs geweest
om te vragen of zij Sofie hadden gezien maar niemand had haar gezien. Het was nog vroeg en de
meeste mensen waren vandaag vrij en wat later
op dan gewoonlijk. Ze had nog een paar ouders
van vriendinnetjes gebeld of Sofie misschien bij
hen was.
Het was twaalf uur geworden. Sofie was zeker
al drie uur weg. Met een angstige blik keken ze
elkaar aan. Erik sprak uit wat Els eigenlijk niet
wilde horen: ‘Els, ik weet niet wat jij doet, maar
ik ga de politie bellen.’ Els knikte. Gespannen
luisterde ze naar Erik toen hij werd doorverbonden. ‘Om negen uur zaten we samen nog aan het
ontbijt. Ze wilde niet eten en toen mijn vrouw
zei dat ze echt wat moest eten, is ze boos naar
boven gegaan. Ja, dat doet ze wel vaker. Daarna
komt ze altijd weer naar beneden en dan is het
al snel weer goed. Nee, mijn vrouw had haar
moeder aan de lijn en is iets later naar boven
gelopen. Of ik goed gezocht heb? We hebben het
hele huis doorzocht en natuurlijk buiten en in
de garage en het tuinhuisje. We hebben ook bij
de buren aangebeld of zij Sofie hebben gezien en
haar vriendinnetjes gebeld. Maar niemand heeft
haar gezien. Hoe oud ze is? Vier jaar. Wat ze aan
heeft?’ Hierbij keek hij haar vragend aan. Els weet
nog dat ze riep: ‘Dat blauw geruite rokje met dat
roze truitje en dat blauw vestje.
Of ze een jasje aan heeft? Nee, dat heeft ze niet.
Wel heeft ze haar rode pantoffeltjes aan en die
witte maillot! Haar laarsjes en schoentjes staan in
de gang en haar rode jasje hangt aan de kapstok.
Ze moet zachtjes door de voordeur naar buiten
zijn gelopen en die ook weer zachtjes achter
zich hebben dichtgedaan. Nee, we hebben niets
gehoord. De kamerdeur was dicht.’
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Van wat er daarna werd gezegd kan ze zich niets
meer herinneren. Wel dat het zwart voor haar ogen
werd en dat ze Erik riep. Daarna is ze flauwgevallen
vertelde Erik haar nadat ze weer bijkwam.
Els draait zich lusteloos om als ze Erik en Pipa weer
naar binnen hoort komen. Ze kijkt met een afwezige blik de kamer in. De kerstboom hadden ze
gisterenmiddag nog met z’n drieën opgetuigd. Wat
lijkt dat lang geleden! Ze hadden gewacht tot Erik
terugkwam van zijn dialyse in het ziekenhuis.
Hij had zijn zorgcoördinator nog gevraagd of
hij eerder aangesloten kon worden en zij had
twee uur opgenomen zodat ze Sofie op tijd van
school kon halen. Sofie was een half uur voordat ze de taxi met Erik konden verwachten, al
op de uitkijk gaan staan met haar neusje plat tegen het raam gedrukt. Zij had die tijd gebruikt
om het eten alvast voor te bereiden. Toen Erik
terug was, hadden ze samen nog gezellig thee
gedronken met een kerstkransje erbij. Daarna
mocht Sofie de kerstboom versieren Wat hadden
ze genoten van de opgewonden kreetjes van Sofie
als ze weer een doosje met glinsterende kerstballen mocht openmaken. Ze zocht de mooiste en
kleurigste eruit en Erik tilde haar op zodat ze de
kerstballen er zelf in kon hangen. Daarna hadden
ze gezellig gegeten. Ze had Sofies lievelingseten
klaargemaakt en dat ging er redelijk in. Na het eten
hadden ze samen Sofie in bad gedaan en naar bed
gebracht. Erik had haar nog voorgelezen uit haar
favoriete sprookjesboek. Toen Sofie lekker lag te
slapen was Erik weer naar beneden gekomen en
had hij een wijntje ingeschonken. Ze hadden naar
een romantische film gekeken. Dat het ene moment
zo gezellig kan zijn en dat je het andere moment in
een hel belandt! Els schudt verdwaasd haar hoofd.
Nadat Erik de politie had gebeld kwam er al snel
een mevrouw bij hen langs. Zij stelde zich voor als
Tinie, de familierechercheur en stelde hen allerlei
vragen. Ze weet nog dat ze boos werd toen ze vroeg
of Sofie wel eens een tik kreeg. Ze had geschreeuwd
van machteloosheid en zich omgedraaid. Erik had
haar gesust en gezegd dat de agente dat nu eenmaal
moet vragen.
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Tinie was rustig gebleven en toonde gelukkig begrip.
Al snel was het huis vol met politiemensen. Ook
was er een politiehond meegekomen. Iemand vroeg
haar om een kledingstuk van Sofie. Dat was voor de
geur. Pipa ging in de keuken als een razende tekeer. Kort daarop gingen de agenten met Erik en de
politiehond naar buiten om te gaan zoeken. Twee
andere agenten gingen de buurt in om bewoners te
vragen of zij iets gezien hadden.

Tinie, de familierechercheur bleef bij Els tot Erik
terugkwam. Dat was wel fijn. Die stond de buren te
woord en zorgde ervoor dat zij met rust werd gelaten. Ook de buren waren mee gaan zoeken toen ze
hoorden dat Sofie weg was. Er was ook een AMBER
Alert uitgegaan.
Nadat het te donker was geworden om verder te
kunnen zoeken moest het zoeken worden gestaakt.
Erik loopt wanhopig de keuken binnen en pakt de
riem van Pipa en laat hem uit. Wanneer hij al snel
weer terugkomt en de hond zijn brokjes en water
heeft gegeven en weer in de keuken heeft opgesloten, loopt hij langzaam de kamer binnen en kijkt
naar Els. ‘Els, je moet vertrouwen hebben.’ Els roept
wanhopig: ‘Vertrouwen? Morgen gaat het vriezen.
En lees jij niet de kranten. Weet jij niet hoeveel
gekken er in dit land vrij rondlopen! Ben jij nu zo
naïef of ligt het aan mij!’ Erik loopt naar zijn vrouw
en neemt haar in zijn armen. Dan komen eindelijk
de tranen en snikkend klemt ze zich aan hem vast.
Erik houdt haar zo stevig vast alsof hij daarmee het
onheil wat over hen heen is gekomen kan afwenden.
Hebben ze nog niet genoeg zorgen? Morgen moet
hij weer dialyseren. Zal hij afbellen? Het heeft toch
geen zin en wat moet hij daar nog doen en waarvoor nog?
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Hij zucht. ’Els, ik blijf morgen thuis. Ik bel het ziekenhuis wel af. Ik wil nu bij jou zijn.
Het lijkt alsof Els wakker wordt geschud en dan
opeens resoluut, kijkt ze hem aan. ‘Wat? Natuurlijk moet jij morgen dialyseren. Dat kunnen we
er niet bij hebben dat jij ziek wordt. En stel dat ze
Sofie vinden en ik moet haar vertellen dat jij ziek
bent, wat dan? Je weet wat de dokter heeft gezegd.
Je kunt geen dialyse overslaan.’ Nu grijpt Els haar
man beet als om nooit meer los te maken. ’Nee
Erik, we moeten sterk zijn. Hoe moeilijk het ook
is. Dat moet voor Sofie! De dialyse weet het toch al.
Evelien, je weet wel, die dialyseverpleegkundige die
hier vlakbij woont heeft met haar man ook meegezocht. Je dacht toch niet dat zij het daar nog niet
weten!’ Zuchtend kijkt Erik haar aan en aarzelend.
‘Als jij het aankunt om morgen een paar uur alleen
te zijn?’ ‘Natuurlijk, en trouwens die familie rechercheur, Tinie komt morgen een paar uur langs
omdat ze daar al weten dat jij dialyseert en mij niet
alleen willen laten.’ Dan met een bezorgde blik op
zijn witte gezicht. ‘En of we honger hebben of niet
we moeten nu echt wat eten. Sofie heeft niets aan
ouders die omvallen. Kom Erik.’ Hierop maakt ze
zich los uit zijn armen en loopt naar de keuken om
de tafel te dekken.
Erik loopt achter haar aan. Wanneer ze de keukendeur opent kijkt Pipa hen treurig aan. Zou zo’n
beestje begrijpen wat er aan de hand is? Sofie en
Pipa, dat zijn twee handen op een buik. Ze geeft de
hond een aai over zijn vacht. Dan dekt ze de tafel
en zet de waterkoker aan. Terwijl ze wacht tot het
water kookt, kijkt ze met een trieste blik door het
keukenraam. Waar zou ze nu zijn? Ze durft niet
meer verder te denken. Gelukkig is het nog warm
voor de tijd van het jaar. Ze houdt steeds de weersverwachtingen in de gaten.
Triest draait ze zich om naar Erik die met de hond
naast zich aan tafel is gaan zitten met de telefoon
naast zijn bord.
‘Waar zou Sofie toch zijn? Zou ze het koud hebben?
Ze heeft geen jasje meegenomen. Ze doen haar toch
geen kwaad hè? En wat gebeurt er met haar als het
gaat vriezen? Ze voorspellen voor morgenavond
sneeuw.

Ze vinden haar toch wel op tijd hè?’ Erik heeft hier
ook al aan gedacht maar durft het niet uit te spreken. Hij weet niet meer wat hij moet zeggen. Gelukkig verwacht Els dat ook niet. Het water kookt en
Els schenkt gedachteloos de theekoppen vol. In een
beklemmend stilzwijgen proberen ze wat eten binnen te krijgen. Dan gaat de telefoon. Ze springen
allebei overeind. Erik neemt op en kijkt Els vragend
aan. ‘Het is jouw moeder.’ Els onderbreekt haar
moeder en belooft haar met haar eigen mobiel direct terug te bellen. Haar moeder heeft het nieuws
over Sofie gehoord van een kennis en ze is helemaal
overstuur. Huilend vertelt Els wat er allemaal is
gebeurd. Na een tijdje hangt ze op met de belofte
haar moeder op de hoogte te houden. Haar moeder
wil direct komen maar dat heeft Els haar haar uit
het hoofd kunnen praten. Die zorg kan ze er nu niet
bij hebben.
Na het telefoontje met haar moeder kijkt Erik haar
aan. ‘Was het moeilijk?’ Els knikt ‘Nou!’ Samen ruimen ze zwijgend de tafel af. ‘Zal ik de tv aan zetten?’
vraagt Erik en hij kijkt haar vragend aan. ‘Doe maar.’
Ze kijken naar het journaal zonder iets te zien. ‘Ik
ga koffie zetten.’ Wanneer Els even later met twee
mokken koffie binnenkomt, gaat de telefoon. Els
laat bijna de mokken uit haar handen vallen. Erik
neemt op. Het is Tinie, de familierechercheur. Ze
wil weten hoe het met hen gaat. ‘Heeft u nieuws
over Sofie?’ vraagt Erik snel. Dat is niet het geval.
Tinie vraagt dat mocht hen nog iets te binnen schieten, ook al lijkt het onbelangrijk, ze direct contact
met haar op moeten nemen. Zij hebben toch haar
nummer? Erik knikt bevestigend. Het nummer
staat inmiddels in hun telefoon.
Om negen uur gaat de bel. Ze vliegen allebei als
door een wesp gestoken overeind. Erik loopt snel
naar de voordeur en komt even later terug met
de huisarts. Hij heeft zojuist gehoord dat Sofie is
vermist en is direct gekomen. Els kijkt hem aan en
begint te huilen. Hij gaat bij haar zitten en neemt
haar handen in de zijne. ‘Wat vreselijk voor jullie!
Ik weet niet goed wat ik moet zeggen.’ Dan zwijgt
hij een tijdje. Wanneer Els wat rustiger wordt en
aangevuld door Erik, vertelt wat er allemaal is gebeurd, adviseert hij hun voor het slapen een tabletje
in te nemen om wat rustiger te worden.
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Hij legt een doosje op tafel en kijkt hen aan. ‘Morgen kom ik terug en laten we hopen dat het allemaal goed komt. Sterkte en tot morgen. Ik kom er
wel uit.’ Dan loopt hij naar zijn auto en even later
rijdt hij weg. Erik laat Pipa nog even uit in de tuin
en dan gaan ze naar boven. Het wordt een nacht
van waken en slapen.

Nadat Tinie Els heeft gevraagd waar zij alles kan
vinden om koffie te zetten en Els haar op het hart
heeft gedrukt de deur van de keuken goed achter
haar dicht te doen, gaat ze alvast naar boven om de
badkamer een grote beurt te geven. Als ze nu niet
wat gaat doen wordt ze gek.

De volgende ochtend gaat vroeg de telefoon en
belt Tinie om te vertellen dat het zoeken weer is
hervat. Om tien uur wordt Erik opgehaald door de
taxi. De chauffeur heeft het al gehoord en schudt
Erik krachtig de hand alsof hij zo wil laten voelen
hoe erg hij het vindt. Els heeft nog aangeboden om
mee te gaan maar Erik wil haar dit niet aandoen.
‘Els, dat naast mij zitten wachten tot ik klaar ben, is
niets voor jou en nu helemaal niet. Blijf jij maar met
Tinie thuis tot ik terug ben en dan zien we wel.’ Gelaten knikt Els en dan nemen ze afscheid van elkaar.
Gelukkig komt Tinie net het tuinpad oplopen. ‘De
een eruit en de ander erin’, grapt ze om de spanning
wat te breken. Samen zwaaien ze Erik uit.
Aangekomen op de dialyse etage wordt Erik bij de
lift opgewacht door zijn arts. ‘Erik, we hebben het
vreselijke nieuws gehoord over Sofie. Wil je liever
in een aparte kamer dialyseren?’ Fijn dat de arts
het vraagt. Nu op zaal met al die nieuwsgierige
blikken en dan ook nog in kerstsfeer. Nee, daar
moet hij niet aan denken. ‘Graag dokter.’ De dokter
gaat hem voor naar een acute kamer. ‘Erik, ik ga nu
even jouw zoco halen. Dan kan zij jou aansluiten.
Ik begrijp dat je zo snel mogelijk weer naar huis
wilt.’ Erik kijkt hem aan. Dank u. Met een stevige
handdruk en sterkte loopt de dokter de gang op en
sluit de deur. Even later komt Mieke, zijn zoco hem
aansluiten.
Ze kijkt hem bezorgd aan en houdt zijn handen stevig vast. Woorden zijn niet nodig. Hij is er blij om.
Het aansluiten gaat vandaag niet zo gemakkelijk als
andere keren en wanneer het bloed eindelijk begint
te stromen sluit Erik zijn ogen. Hij is zo moe.
Mieke zegt, voordat zij de deur achter zich op een
kier laat staan: ‘Erik, je belt wel als er iets is hè? Ik
kom af en toe kijken en als je slaapt, laat ik je met
rust, ok?’ Erik knikt.
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Ze begint als een razende de badkamer af te schrobben. Dan gaat de bel. Het is de huisarts. Tinie stelt
zich voor en vraagt of hij ook koffie wil. Els loopt de
trap af en loopt met de huisarts mee naar de huiskamer. De arts kijkt Els aan en vraagt of ze nog wat
heeft kunnen slapen. ’Niet echt. Soms viel ik even
in slaap om even later weer wakker te worden. Ook
Erik heeft nauwelijks een oog dichtgedaan. Hopelijk
kan hij wat rusten op de dialyse.’ ‘Dat zou fijn zijn’,
antwoord de dokter. De arts drinkt zijn koffie op en
vertrekt met de belofte om ’s avonds weer terug te
komen. ‘Aardige man’, zegt Tinie. ‘Ik ga weer naar
boven’, zegt Els en loopt weer naar boven.
Tinie ruimt de koffiemokken op en staat net in de
keuken als de deurbel gaat. Zonder na te denken zet
ze snel de mokken op het aanrecht en loopt naar
de voordeur. Er staat een man voor de deur met een
collectebus. Voordat ze wat kan zeggen rent Pipa de
keuken uit langs Tinie, door de voordeur langs de
collectant, die van schrik zijn evenwicht verliest en
valt. Els die net naar beneden wil gaan om te kijken
wie er heeft aangebeld, hoort het kabaal en vliegt de
trap af. Daar ziet ze hoe Tinie de collectant overeind helpt en achter Pipa aan gaat rennen. ‘Pipa,
waar is Pipa?, roept Els. Tinie kijkt achterom naar
Els. ‘Ze was net nog hier.’
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Els rent Tinie voorbij de straat op. Pipa is nergens
meer te zien. Na een half uur zoeken en roepen
geeft Els het op en loopt moedeloos terug naar huis.
Tinie is zo geschrokken en voelt zich zo schuldig
dat ze snel terug is gelopen en haar collega’s heeft
opgeroepen naar Pipa uit te kijken. Nadat ze een
beschrijving van de hond heeft gegeven stopt ze
haar telefoon weer in haar broekzak. Wanneer Els
binnen komt, schenkt Tinie snel een mok koffie
voor haar in. Els zit al op de bank met haar handen
voor haar ogen geslagen. Wanneer Tinie met de koffie binnenkomt, neemt ze zonder iets te zeggen de
mok van haar aan. Wat moet ze tegen Erik zeggen
als hij terugkomt van de dialyse? En Sofie, als die
het hoort!
Pipa rent de straat door, de hoek om en verdwijnt
in de struiken van een perceel grond waarop een
boerderijtje staat dat al enige tijd te koop staat. De
eigenaresse een weduwe, is een paar dagen met
vakantie naar haar zus om daar de kerstdagen door
te brengen. Pipa rent op een schuurtje af, stopt
abrupt en begint tegen de deur te krabben en hard
te blaffen. Hij is niet meer te houden en blijft blaffen.
Niet ver van de boerderij loopt een buurtbewoner
zijn hond uit te laten. Hij hoort het geblaf en begrijpt niet waar dat vandaan komt. Hij weet dat het
boerderijtje te koop staat en de eigenaresse een paar
dagen weg is. Hij vertrouwt het niet en loopt snel
terug naar huis. Daar aangekomen belt hij de politie
en vertelt hij dat hij een hond als een bezetene hoort
blaffen bij een huis dat te koop staat. Nadat hij het
adres heeft doorgegeven hangt hij op. Zijn vrouw
die in de woonkamer zit te breien, kijkt haar man
aan. ‘Piet, daarstraks zag ik Els, je weet wel die moeder van dat verdwenen meisje, de straat op rennen....
Je denkt toch niet.…’ ‘Annie, dat wist ik niet, zou
het…. Ik ga toch maar terug om de politie daar op
te vangen. Geef maar een warme deken mee, je weet
maar nooit.’ Nadat Annie hem een dikke wollen
deken heeft meegegeven, loopt hij met Annie in zijn
kielzog, terug naar het verlaten boerderijtje.
Het oorverdovende geblaf is al van verre te horen.
Hij hoort nu ook een sirene loeien. Zou dat de politie al zijn? Net als hij het perceel op wil lopen stopt
er met gierende banden een politieauto naast hem.
De bestuurder springt uit de auto gevolgd door zijn
collega. De agent vraagt wie hij is en Piet vertelt dat
hij net gebeld heeft. De agent knikt en vraagt hem
het schuurtje aan te wijzen.

Daar aangekomen zien ze de hond die onafgebroken aan de deur blijft krabben en blaffen. De agent
kijkt zijn collega aan en deze knikt bevestigend. De
hond voldoet aan de beschrijving. De agent kijkt
naar Piet met de deken in zijn armen en werpt een
blik op Annie en vraagt hen gehaast terug naar huis
te gaan. Verbouwereerd lopen ze terug. De andere
agent belt om versterking en even later rijden er
meer politieauto’s het erf op.

De agent probeert de hond te kalmeren en hem
aan zijn halsband vast te pakken. Wanneer dat lukt
probeert een andere agent de deur open te maken.
De hond begint weer te blaffen. De deur zit stevig
op slot. Dan komt een derde agent met een breekijzer en breekt de deur open. Binnengekomen is
een lichtknopje snel gevonden en even later baadt
de schuur in het licht. De agenten lopen zoekend
naar binnen bijna omvergeworpen door de hond
die naar de hoek rent en tegen een hoop dekens
aan gaat liggen. Een kinderhoofdje nog net zichtbaar, kijkt hen met grote ogen angstig aan. De hond
begint het kind enthousiast te likken. De agenten
weten niet wat ze zien. Daar ligt Sofie, diep gehuld
in warme dekens met haar armpjes stevig om Pipa
heengeslagen. Een wat oudere agent stuurt zijn collega’s naar buiten en knielt naast het meisje en haar
hond neer. Vriendelijk vraagt hij: ‘Ben jij Sofie?’ Het
meisje knikt. ‘Sofie, zou je mij kunnen vertellen wat
er is gebeurd?’
Sofie begint te huilen en zegt zachtjes dat ze boos
was op mama omdat ze haar bordje moest leegeten
en dat ze dat niet wilde. En dat ze toen naar boven
is gegaan naar haar kamertje. En omdat mama maar
niet kwam is ze zachtjes de trap afgelopen en omdat
ze mama hoorde praten door de telefoon is ze
zachtjes door de voordeur naar buiten gelopen. Het
was al donker en ze wilde naar tante Nellie met die
lieve poes in de boerderij.
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Die kende ze immers en van tante Nellie kreeg ze
Els kan het niet bevatten en slaat haar handen ineen.
‘Echt?’ ‘Echt!’ ‘Waar zijn ze dan? En weet Erik het
altijd een snoepje als ze met de poes kwam spelen.
Dat mocht van mama want die kende tante Nellie
al?’ Angstig kijkt ze Tinie aan. ’En is alles goed
met Sofie?’ ‘Een collega van mij, Henk, heeft al met
ook. ‘Maar Sofie, hoe ben je dan binnengekomen?’
vraagt de agent voorzichtig. ‘Die mevrouw was
Sofie gepraat en ze maakt het wonderbaarlijk goed.
niet thuis en de poes ook niet. Toen ben ik naar de
Vind je het goed dat we nu naar het ziekenhuis
rijden en Sofie ophalen? Dan kunnen jullie samen
schuur gegaan want daar slaapt de poes altijd. Ik
heb het hengsel van de deur opengeschoven en de
Erik het goede nieuws gaan vertellen.’ Els springt
op en grijpt gehaast haar sleutels van het tafeltje in
deur achter mij dichtgedaan want mama en papa
de gang. Ze rukt de voordeur open, trekt haar jas
mochten mij niet vinden. Anders zouden ze boos
van de kapstok en met Tinie in haar kielzog, rent ze
worden.’ ‘En was je hier helemaal alleen?’ ’Ja’, huilt
naar buiten naar haar auto.
Sofie nu zachtjes. ‘Ik probeerde na een tijdje weer
weg te gaan, maar de deur ging niet meer open.’
‘En wat heb je toen gedaan Sofie?’ ’Toen heb ik om
mama en papa geroepen maar die hoorden mij niet.
En toen ben ik in slaap gevallen. En toen ik wakker
werd had ik honger en dorst en heb ik water uit die
fles gedronken en een rol van die koekjes gepakt.’
Sofie wijst naar een plank aan de muur waar tot
verbazing van de agent flessen spa op staan, rollen
koekjes en nog meer voorraad. ‘En had je het niet
koud?’ Sofie werpt een blik op de warme dekens om
haar heen en wijst ze met het haar handje aan. ‘Hier
mag de poes van Nellie altijd slapen.’ ’Sofie, vind je
het goed dat ik jou meeneem naar jouw mama en
In het ziekenhuis aangekomen worden ze direct
papa? Die zullen heel erg blij zijn als ze jou weer
door een aardige verpleegkundige naar de kamer
zien. En ik weet zeker dat papa en mama niet meer
van
de kinderarts gebracht waar Sofie met een
boos zijn op jou. Weer knikt het meisje en zegt
glaasje limonade en een koekje en met Pipa dicht
zachtjes: ‘Mag Pipa mee?’ En lachend van opluchting antwoord de agent: ‘Natuurlijk mag Pipa mee!’ tegen haar aan, zit te wachten. Een hond in het
ziekenhuis is streng verboden maar Pipa is een held.
Hij wikkelt haar in een warme deken en loopt met
Els en Sofie vliegen elkaar huilend in de armen.
Sofie in zijn armen met Pipa achter zich aan, de
Tinie,
de dokter en de zuster kijken ontroerd toe.
schuur uit. De agenten die buiten staan te wachten
‘Ik denk’, zegt de dokter, ‘dat er nog iemand in dit
applaudisseren. Tinie wordt gebeld om het goede
ziekenhuis is die jullie heel gelukkig kunnen maken.’
nieuws aan de ouders te vertellen. Maar Sofie moet
Els
neemt Sofie in haar armen en met de kinderarts,
eerst naar het ziekenhuis om te controleren of alles
de verpleegkundige, Tinie en Pipa achter hen aan,
in orde is. Snel rijdt de politieauto met Sofie naar
rent
Els met Sofie naar de lift. Die wordt al voor hen
het ziekenhuis. Daar aangekomen staan een kinderopengehouden en het hele gezelschap stapt op de
arts en een verpleegkundige al op Sofie te wachten.
etage uit waar de dialyseafdeling is. Daar worden ze
De arts en verpleegkundige hebben zelf ook kindeopgevangen door de dokter van Erik die al gewaarren en leefden erg mee met de ouders. Het is ook
schuwd is. Eerst gaat hij bij Erik naar binnen om
het ziekenhuis waar de vader van Sofie dialyseert.
hem
op het goede nieuws voor te bereiden. Al snel
Tinie juicht van blijdschap als ze het goede nieuws
roept hij moeder en dochter en Pipa naar binnen.
hoort en steekt snel haar mobiel in haar broekzak.
Ze rent naar de woonkamer waar Els haar verbaasd Erik is gelukkig net afgekoppeld en ze vliegen elkaar
dolgelukkig in de armen. ‘Ons kerstkind!’ roept
aankijkt. Zo’n blij gezicht terwijl nu ook de hond is
Erik dolgelukkig uit. ‘Ons kerstkind!’ roept Els. Pipa
verdwenen! ‘Els, houd je vast ik heb goed nieuws.’
begint blij te blaffen en iedereen begint van blijd‘Wat?’ ‘Els je dochter is gevonden! Pipa heeft haar
schap te juichen.
gevonden.’ ’Pipa?’ ‘Ja, Els, Pipa.’
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Wat beweegt je?
Door Marcel Wijers

Een hartverwarmend reisverhaal in twee delen

Fietsend over de Limesroute had ik via WhatsApp contact met onder andere mijn schoonzus. Zij kwam met
de vraag of ik mijn fietservaring voor deze rubriek wilde opschrijven. Hoewel ik nooit van Impuls gehoord
had, laat staan deze rubriek, heb ik meteen toegezegd. Ik kom namelijk uit een gezin van zeven, waarvan vijf
bekend zijn met het hebben van cystenieren. Ik ben er daar één van. Dialyseren, moe zijn, niet veel kunnen,
bloedtransfusies, ziekenhuis in en uit, operaties, niertransplantatie (van mijn superzus!), maar ook weer
steeds herstellen, weer wat energie krijgen, plannen maken. Het is me allemaal bekend. Het klinkt gek, maar
het heeft me veel opgeleverd! Zo heb ik besloten dat als ik me goed voel, ik dingen wil doen die me energie
geven, niet andersom. Ik heet overigens Marcel Wijers (broer van onze oud-voorzitter Henk Wijers, red.) en
ben net 60 geworden! Hoera!

Ik heb altijd veranderingen nodig gehad, gezocht en
gevonden. Regelmatig heb ik goede banen opgezegd omdat ik het wel gezien had. Het ziekzijn heeft
me geleerd dat alles relatief is en ik de enige ben die
kan bepalen hoe mijn leven eruit gaat zien. Toen
ik alleen kon liggen, heb ik opleidingen gevolgd en
gekeken wat ik wilde zodra ik weer meer kon. Dat
hield me gaande. ’s Nachts op de slaapzalen in het
ziekenhuis (snurkers, gerammel van po’s, zachtjes
praten, lichten van telefoons of tv’s, de controlerondes, maar ook de lieve verpleging die navraag kwam
doen) heeft mooie muziek me veel steun gegeven.
Die liet ik helemaal binnenkomen. Maar wat me
echt geholpen heeft, zijn mijn reiservaringen. Ik
heb menig reis herhaald beleefd in mijn hoofd.

Deze waren soms sterker dan het echt beleven.
Misschien neem ik met mijn recente reizen wel
een voorschot op wat later komt als het niet meer
kan. Dit heb ik in ieder geval weer in mijn hoofd, in
kleur, geur en smaak. Onuitwisbaar!
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Nadat ik mijn baan, eind 2018, had opgezegd voelde ik me heerlijk, bijna licht in het hoofd. Voorafgaand heb ik zitten tellen en rekenen of ik het
zou kunnen uitzingen tot mijn AOW en pensioen,
zonder inkomsten. Als ik zou doorleven op de manier zoals ik altijd gedaan had, moest dat kunnen.
Daarbij heb ik steeds bedacht; waarom zou ik het
niet doen? Ik kon niks zinnigs bedenken!
Het eerste jaar in ‘eigen beheer’ zit erop en wat ben
ik blij met mijn keuze! Ten eerste omdat het werk
(arbeidsdeskundige bij het UWV) niet meer belast,
niet meer claimt. Ten tweede omdat ik nu zaken
kan oppakken zonder tijdslimiet. Vakanties vond ik
altijd te kort voor wat ik wilde!

De Limes fietsroute volgt in grote lijnen de noordgrens van het Oude Romeinse Rijk en beslaat 3300
km. Eerst door Roemenië, dan Hongarije, kort door
Slowakije, Oostenrijk, natuurlijk Duitsland en dan
weer thuiskomen. Ik vermoed er tussen de acht en
tien weken voor nodig te hebben. Spannend allemaal omdat ik alleen ga, Roemenië en Hongarije
mij volledig onbekend zijn en ik erg benieuwd ben
naar onze Europese bondgenoten.

Aanleiding voor dit alles was dat ik drie jaar geleden
met mijn vriendin een stuk van de Zijderoute heb
gefietst, Oezbekistan, Tadzjikistan (Pamir Highway)
en Kirgistan. Hier hebben we onbetaald verlof voor
genomen, want de tocht duurde drie maanden en
3300 km. Wat een belevenissen: op ruim 4000 meter
(tot max 4650 m) hoogte fietsen, gastvrije bevolkingen, wildkamperen omdat er niets is dan natuur!
Hier stop ik anders blijf ik ook hier over schrijven!
Mijn tocht, de zogenaamde Limes fietsroute, begint met de voorbereiding: wat neem ik mee, hoe
pak ik dat in en wat als …..? Mijn enige echte zorg
zijn mijn onmisbare medicijnen. Thuis heb ik per
inname (tweemaal per dag) zakjes gemaakt met de
data erop. Ik verstop voor een week pillen in mijn
zadeltasje, voor twee weken in een fietstas waar ook
de tent zit, voor vier weken gewoon in de toilettas en nog voor drie weken in de stuurtas. Op die
manier zitten ze verdeeld en heb ik altijd wat achter
de hand voor als het mis gaat. Dan vlieg ik met de
ingepakte fiets naar Boekarest. Daarna neem ik de
bus naar Constanta (Zwarte Zee). De fiets wordt
door de chauffeur netjes onderin gegooid en zo
kom ik aan bij de start van mijn fietsavontuur. Ik
ben alleen, want mijn vriendin is gewoon blijven
werken.
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De eerste dagen is het erg warm, heb ik een stevige
wind tegen en fiets ik veel omhoog. De route is erg
saai, de wegen belabberd, maar ik zit keihard zingend op de fiets. Ik ben gestart en voel me heerlijk.
Dit wilde ik én ik doe het gewoon!
Onderweg krijg ik veel vragen over wat ik aan het
doen ben (ik maak een fietstocht), waar ik naar toe
ga (Holland), hoever is dat? (3300 km), of ik wel
oplet voor dieven (waar herken ik ze aan?), waar
ik slaap (geen idee, maar ik heb een tent bij me),
hoelang ik ga fietsen (ongeveer acht tot tien weken).
Ook krijg ik waarschuwingen voor de als gekken
rijdende Roemenen, de zigeuners (niet te vertrouwen) en de slechte wegen.
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Niemand waarschuwt me voor de enige die echt
voor gevaar zorgen, namelijk de honden! Blaffend
en naar mijn kuiten bijtende, veelal, straathonden
krijg ik dagelijks achter me aan. Het engst zijn de
schaapshonden. Die bewaken de kuddes tegen
onder andere beren en wolven, en doen dat vol
overgave. Ook in mij zien ze een gevaar voor de
schapen en daarom rennen ze in groepjes van vier,
vijf, kwijlend (wat een lekkere kuiten!) naast me, tot
ik ver genoeg van hun kudde ben. Elke keer moet
ik even tot rust komen, omdat heel hard wegfietsen
het enige is wat ik kan doen en de adrenaline tijd
heeft om te zakken.

Ik heb een lift gekregen op zondagmorgen in een
verlaten gebied. Ik kreeg mijn band niet geplakt en
een gezin stopte. Al bellend werd ik in de volgende
grote plaats bij de fietsenmaker afgezet die open is.
Ook had het gezin een mooie slaapplaats voor me
geregeld in een hotel. Ik vermoed dat ik daar niet
de volle mep betaald heb….

Verder maak ik alleen situaties mee die me laten
lachen, ontroeren of verbazen, of allemaal tegelijk.
Zo slaap ik in mijn tent achter een schooltje, met
goedkeuring van de lokale Bromsnor. Het hele dorp
heeft zich ermee bemoeid, terwijl ik een ijsje kreeg
van de winkeljuffrouw die me zei even te wachten. ’s
Avonds werd ik bij Bromsnor thuis uitgenodigd om
te komen borrelen en eten. Ik heb beide uitnodigingen aangenomen.

Ik verlies mijn paspoort dat ik persoonlijk opnieuw
moet aanvragen in Boekarest. Het personeel is behulpzaam en blijft iets langer open dan gebruikelijk
om mijn aanvraag sneller af te handelen.
Een meneer vraag ik welke metro ik het beste kan
nemen naar de Ambassade. Hij rijdt me in de spits
dwars door Boekarest, omdat ik snel bij de ambassade moet zijn.
Later vindt een dochter van iemand waar ik geslapen heb, mij via LinkedIn. Het oude paspoort is
gevonden! Ze sturen het naar mijn huisadres. Dit is
duurder dan ik betaald heb om er te slapen.

Veel mensen die ik vraag waar ik eventueel kan
slapen, bellen met bekenden, met hotels, campings
of spreken voorbijgangers aan. Zo vind ik altijd
een prima plek.
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Ik slaap bij een gelovige man die mij de volgende
morgen overlaadt met blikjes voedsel. Dit zou de
Heer zo gewild hebben geeft hij bij elk blikje aan.
Mijn eettas puilt uit, maar scheurt gelukkig niet
open. Ik vermoed dat de Heer dat zo gewild heeft....
Als ik onderweg op een bankje lunch, gaat de poort
open. Ik dien binnen te komen waarna ik een erg
uitgebreide lunch krijg. Of dat nog niet genoeg is,
geeft mevrouw me ook nog een flinke bak zelfgemaakte rode bietensalade mee.
Veel mensen die ik vraag waar ik eventueel kan
slapen, bellen met bekenden, met hotels, campings
of spreken voorbijgangers aan. Zo vind ik altijd een
prima plek.

Ik krijg in een restaurant een menu dat niet op de
kaart staat (ik vermoed voor drie personen!), omdat
ik nog heel ver moet fietsen. De eigenaresse geeft
ook nog wat vers brood mee voor onderweg. De
hele fietstocht gaat het zo door. Elke dag stap ik met
plezier op, ben ik nieuwsgierig naar de mensen en
hoe ze leven en krijg ik dit alles terug! Het maakt
me oprecht gelukkig.

Lees het vervolg van dit boeiende verhaal in de volgende Impuls.
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Vakantie in Groningen
Door Leonie Willemsen

Ik ga altijd twee keer per jaar op vakantie bij mijn
vriendin in Oude Pekela.
In mei en oktober ga ik er een week naar toe. Eerst
ging ik altijd met de trein, maar omdat de kinderen
nu niet meer hier wonen moet ik wel met de auto
en dan mag hondje Djoeby ook mee. Op zaterdag
ben ik om half tien vertrokken. Vanwege wegwerkzaamheden in het noorden en ook omdat ik een
beetje verkeerd ben gereden heb ik er vier uur over
gedaan. Mijn dochter vond het niet zo’n goed idee,
want ik heb het in een keer gereden zonder te stoppen. Maar met een lekker muziekje op de achtergrond gaat het heel snel.

Ik werd aangeprikt met echo en er werd gezegd dat
ik een mooie shunt had. Ik vroeg of ze me wilden
laten weten wanneer ze gingen prikken, want dan
adem ik uit. Beide naalden gingen er pijnloos
Aangezien ik in een ziekenhuis dialyseer ben ik voor in. Wat een opluchting! Ik voelde me weer rustig
dialyse wel eens in het Martini ziekenhuis geweest,
worden en had nu rust gedurende vier uurtjes. De
maar ook in UMCG Groningen en in Emmen. De
machine waarop ik was aangesloten is een Fresenilaatste keren ben ik in Stadskanaal geweest, ongeus 5008 s. Normaal doe ik HDF postdilutie, maar
veer 15 km vanuit mijn vakantieadres. Helaas lukte
dat kunnen ze daar niet.
dat dit keer niet en moest ik naar het Wilhelmina
ziekenhuis in Assen (42 km).
Ik kreeg lekker een kopje thee met een koekje. Na
Op maandag moest ik er om 15.40 uur zijn; de taxi
zou me om 14.40 uur ophalen, maar hij was er al
om half drie en zodoende was ik ruim op tijd in
het ziekenhuis. Het dialysecentrum zat eerst op de
derde verdieping, maar sinds dit jaar hebben ze aan
de zijkant op de begane grond een nieuw gebouw.
Er is plaats voor tien patiënten. En er zijn drie verpleegkundigen waarvan er twee kunnen aansluiten.
Iedere patiënt heeft een eigen kastje met een heerlijke dikke deken en bakje waar alles in zit, zoals
bloeddrukband, stuwband en twee bandjes om af te
drukken en plakband. Ik mocht helemaal vooraan
gaan liggen en het zweet steeg me naar de kop want
ik haat het en vind het verschrikkelijk om die twee
naalden erin te doen.

een uurtje kreeg ik nog twee toastjes met eiersalade
en rond half zes een boterham en cracker. Een half
uur voordat ik afgesloten werd, was mijn bloeddruk
aan het dalen en hebben ze me eerder afgesloten.
Ze zeiden dat het er ook aan kan liggen dat de
weegschaal anders is dan in Venlo. Toen ik later op
de weegschaal ging staan kwamen we erachter waar
het probleem lag. In Venlo doe ik mijn vest uit en
hang het over de stang, maar als je dit in Assen over
de stang hangt wordt het meegeteld. Rond negen
uur was ik die avond weer bij mijn vriendin.
Woensdag kwam de taxi om 14.45 uur en moest
iemand anders me aansluiten, wat ik heel verschrikkelijk vind.
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Er werd weer met echo aangeprikt en ook deze keer
heb ik van de twee naalden niets gevoeld. Had er
dus genoeg verdovende zalf op gesmeerd. Weer verwend met een kopje thee en een koekje, een uurtje
later een plakje worst met vijf stukjes kaas en tegen
half zes weer brood. De dialyse verliep goed.
Vrijdag, de laatste keer, was ik er pas om half vier.
De verpleegkundige wilde me zonder echo aansluiten. Nadat ik haar had gevraagd dit wel te doen,
nam een andere verpleegkundige het van haar over.
Ik vroeg haar wederom me een seintje te geven
wanneer ze ging prikken. Ik dialyseer nu al acht jaar,
maar ik raak maar niet gewend aan de naalden. Die
zijn verschrikkelijk.
Daarna heeft ze een heerlijke warme deken gebracht
en kon ik weer rustig vier uurtjes in mijn bedje tv
kijken met een kopje thee en een gebakje. En uurtje
later een eiwitarm ijsje en tegen half zes brood.
Die avond moest ik iemand naar huis brengen in
Rolde en was ik rond half tien bij mijn vriendin.

Als ik zo mag zeggen waar ik het naar mijn zin
heb gehad, moet ik toch zeggen in Assen. Leuk
centrum, lekker rustig en aardig personeel. Ze
hielden er rekening mee dat ik een hekel heb
aan prikken en maakten gebruik van echo omdat ze slechts op tekening konden zien hoe mijn
shunt is geplaatst.
Op naar mijn volgende vakantie in mei.
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Fietsvakantie in eigen huiskamer
Van de redactie

Vandaag waren we uitgenodigd bij de heer Ben Kranen en zijn vrouw Ida. Zij wilden ons iets moois laten zien.
Ben en Ida hebben twee kinderen, twee kleinkinderen en één achterkleinkind. Ze wonen in het mooie
Panningen. Ben Kranen is al jaren nierpatiënt. Na
vijf jaar peritoneaaldialyse (PD) en één jaar hemodialyse (HD) is Ben nu thuis aan het dialyseren.
Viermaal per week zetten Ida en Ben alles klaar en
dan komt om half negen de verpleegkundige om
aan te sluiten. Tot voor kort was er voor tijdverdrijf
de tv of een kort dutje. Voor de beweging had Ben
een fietstrainer gekocht die steeds wegliep. Daarom
werd hij vastgebonden met een touw en kon Ben
toch bewegen.
Ans van Hoef kwam toen met een betere oplossing:
een virtueel fietssysteem.
Een fiets die hem naar allerlei plekken in binnen en
buitenland brengt. Een fietsvakantie in de huiskamer. Als Ben fietst komen er mooie fietsroutes
op het beeldscherm. Van Amsterdam tot Italië via
Frankrijk terug naar Zwolle en vele plaatsen ertussen.
De route is werkelijk gefietst door een fietser. Het
tempo kun je zelf bepalen. De plaatsnamen en de
plaatsen worden weergegeven.

Die morgen was Ben in Zwolle noord geweest. Wij
mochten genieten van Zwolle zuid. Hij geniet van
de mooie uitzichten. Ida komt gezellig bij hem zitten en geniet met hem mee. Ida en Ben hebben in
het verleden veel gefietst door het Limburgse land.
Als postbode kwam hij overal.
Nu kunnen ze weer genieten van het fietsen. Zelfs
zo dat hij ook buiten de dialysetijd fietst. Het is ook
goed voor de benen. Die zijn veel minder vermoeid
en er is minder kramp.
Het is een goede manier om de dialysetijd door te
komen. Ben mag er drie maanden van genieten en
dan is iemand anders aan de beurt.
VieAmi heeft een aantal virtuele fietssystemen
aangeschaft zodat meerdere cliënten van de thuisdialyse hiervan kunnen genieten.
Bedankt VieAmi!
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Fred van den Bogaard
Van de redactie

In de vorige Impuls schreven wij over Ennie van
den Bogaard die als hobby edelsmeden heeft. Tijdens dat gesprek kwamen wij ook in gesprek met
haar man Fred die zich behalve met de zorg voor
zijn echtgenote, ook bezighoudt met muziek, theater, film en koken. Een beroemdheid in Venlo en
omstreken. We maakten een afspraak en praatten
met hem over zijn leven als partner van Ennie en
over al zijn bezigheden.
Ennie en Fred zijn al 44 jaar bij elkaar en elkaars
steun en toeverlaat. Ze leerden elkaar kennen
tijdens het uitgaan op de Parade in Venlo. En
langzaamaan bloeide er een mooie liefde op die
voortduurt tot op de dag van vandaag. Na tien jaar
samenwonen werd de knoop doorgehakt en zijn
zij getrouwd. Fred heeft uit een eerder huwelijk
een zoon Dave en samen hebben zij dochter Steffie
gekregen. Zij hebben twee kleindochters.
Fred was en is een ondernemende, creatieve en muzikale
man. Toen hij 27 jaar oud was
ging hij met vrienden in een
commune wonen op antroposofische basis in Maasbree.
Daar hielden zij kippen en
schapen. Ook verbouwden
zij biologische groenten die
werden geleverd aan een
biologische groothandel.
Fred heeft na het middelbaar
onderwijs bij een expeditiebedrijf gewerkt, daarna sociale
dienstverlening gestudeerd,
vervolgens een studie HBO
maatschappelijk werk, gevolgd door een VO en Managementopleiding. Hij is werkzaam geweest in de
jeugdzorg, als jeugdhulpverlener, jeugdbeschermer
en in het straathoekwerk.

Daarom kreeg hij nog twee jaar een beleidsfunctie
op het Centraal Bureau in Roermond. Fred noemde
dit het olifantenkerkhof omdat door krimp enkele
managers overbodig werden. En er kwamen zoveel
eisen van overheidswege bij en daar bovenop kwam
nog dat Jeugdzorg overgeheveld moest worden naar
de gemeente.
Het werd een ramp en Fred koos voor prepensioen.
Hij was dan ook blij toen hij deze hectische periode
kon afsluiten.
Fred is een mensenmens. Aan het straathoekwerk
bewaart hij zijn mooiste herinneringen. Dat vond
hij het leukste werk.

Hij richtte hier onder andere een voetbalclub op en
moest steeds de naam wijzigen, omdat er anders
geen club was die tegen deze, nogal ‘pittige’ club
wilde voetballen.

Na een staffunctie werd hij manager bij Bureau
Jeugdzorg in de regio Venlo. Toen Fred 60 jaar werd,
kwam de vraag of hij manager wilde worden van
Noord-Limburg. Dit wilde hij niet.
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Tussen studie en werk door schreef Fred zijn carnavals- en andere liedjes. Toen Fred vijftien jaar oud
was ontstond zijn liefde voor de muziek. Het waren
de jaren 60, de jaren van The Stones en vele andere bands. In die tijd richtte hij de band The black
Stones op en later The Trip. Namen die het destijds
goed deden.
Ook speelde hij als drummer in de band Scarface. Hij maakte reclamespotjes voor de Rabobank,
Geer van de Veer en Océ-van der Grinten en Fraku.
Hij speelde ook nog even mee in een film voor de
KRO. Toen het moment daar was om de film te
gaan bekijken bleek dat de regisseur Fred eruit had
geknipt. Wat hebben Fred en Ennie hier een plezier
om gehad.
In de jaren 80 ontstond ook zijn dialectgroep Neutjesrang. Gestart werd met straattheater en carnavalsoptredens, later werd dit theater. Vier theatershows werden door de jaren heen op de planken
gebracht. Het overlijden afgelopen jaar van een lid
van de driemansformatie, betekende het einde van
de groep.

Twee jaar geleden heeft Fred met het andere lid van
de groep een bizar kerstverhaal geschreven en met
enkele andere spelers gespeeld. Dit jaar wordt het
derde stuk Kers beej ’t Zwaantje in de Maaspoort
in Venlo gebracht en wel op 12,13,14 en 15 december. Het tweede project is een in Venloos dialect
geschreven kookboek waarvoor hij verschillende
toonaangevende Venlose restaurants om bijzondere
recepten heeft gevraagd. Daarnaast heeft Fred nog
meer hobby’s en bezigheden. Zo is hij twee keer in
de maand te horen bij de Venlose omroep, waar hij
discussieert met andere radiogasten over allerlei
actuele onderwerpen. Bij dit alles wordt hij aangemoedigd door Ennie die met hem meedenkt en
overlegt.
En dan is er nog zijn kookclub Ein blik mót kinne
die uit twaalf man bestaat en waarvan Fred al 30
jaar lid is en met wie hij de lekkerste gerechten
bereidt. ‘Erg gezellig ook’, aldus Fred.
Fred en Ennie hebben nog de wens om eind van dit
jaar naar hun dochter en schoonzoon in Gibraltar
te gaan. Dan zien ze ook hun kleindochters gelukkig weer.
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Dagtocht naar het
Land van Maas en Waal
Door Ans van Staveren

Op zondag 8 september 2019 vond de jaarlijkse
dagtocht plaats. Er gingen 54 deelnemers mee. Met
de touringcar van firma Gielen uit Beringe werden
eerst de
deelnemers opgehaald die bij VieCuri in Venlo
opstapten, waarna de bus doorreed naar de locatie
in Venray om de overige leden te laten instappen.
Rond elf uur vertrokken we richting Appeltern.
Onze chauffeur Piet bestuurde de touringcar over
de snelweg en daarna nog via een toeristische route
door vele mooie dorpjes en soms wel erg smalle
wegen. Chauffeur Piet zorgde ook nog voor mooie
en gezellige muziek in de bus tijdens onze tocht.
Rond twaalf uur kwamen we aan bij Moeke
Mooren in Appeltern. Daar genoten we van een
lekkere lunch met verschillende soorten brood en
broodjes, diverse soorten beleg en natuurlijk van
thee en koffie (waar bijna iedereen ondertussen wel
zin in had).
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Om twee uur gingen we aan boord van de luxe
rondvaartboot De Sluizer. De rondvaartboot voer
langs pittoreske plaatsen zoals Maasbommel, Megen, Appeltern en recreatiegebied De Gouden Ham
(dat verbonden is met de Maas)
en natuurgebied de Moringerwaard. Het zonnetje
scheen en er werd gezellig gepraat onder het genot
van een drankje.
Na de rondvaart vertrokken we weer met de
touringcar richting Nistelrode naar restaurant ‘t
Maxend. Daar hebben we heerlijk genoten van
een smakelijk diner met nog een heerlijk toetje als
afsluiting. Nadat bij iedereen de buikjes weer gevuld waren vertrokken we weer met de touringcar
richting huiswaarts.
Het was weer een fijne dag en iedereen heeft genoten op zijn eigen manier.
Hierbij dan ook heel hartelijk dank aan de mensen
die deze dag voor ons mogelijk hebben gemaakt.
Chapeau!
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Themabijeenkomst nieuwbouw dialyse
locatie VieCuri Venlo
Door Wies Bergs en René Hazebroek

Op woensdag 23 oktober 2019 werd door onze
Nierpatiëntenvereniging samen met de dialyseafdeling een themabijeenkomst georganiseerd in het
auditorium van het ziekenhuis in Venlo. Er was veel
belangstelling en men kreeg een duidelijk beeld van
de plannen voor het nieuwe dialysecentrum nabij
de MDL-poli. Onze huidige afdeling is twintig jaar
oud en dateert van 09-09-1999. Na het groot onderhoud als overbrugging in 2015 is vervanging van
onder andere waterbehandeling en leidingen nu echt
noodzakelijk. Na de opening presenteerde Dr. W. van
Kuijk de visie voor de nieuwe afdeling. Uitgangspunten hierbij zijn met name de eisen en wensen voor de
toekomst van onze dialysepatiënten.

(Krantenartikel van 1974 bij het in gebruik nemen
van het dialysecentrum)

De plannen voor de nieuwe afdeling zijn
inmiddels meer concreet geworden.
Belangrijke verbeteringen zijn:
•
•
•
•
•
•

extra opslagruimte voor materialen
en scootmobielen
één extra isolatiekamer
meer werkruimtes
meer privacy voor de patiënt
één extra kamer voor CAPD-patiënten
extra ruimte voor mogelijkheid zelfzorg.

Medisch maatschappelijk werk en de diëtisten
verbonden aan de dialyseafdeling krijgen nu ook
een werkplek binnen de afdeling. Ook komt er een
brugstation: een ruimte voor patiënten die starten
met dialyse.
Het doel voor de nieuwe afdeling is, om de ruimte
te ervaren als een gastvrije omgeving. De klimaatbeheersing voor de dialysezaal krijgt veel aandacht!
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Na de pauze gaf architect Jörn Ole Stellmann aan
de hand van de ontwerptekeningen uitleg over de
ruimtes en locatie van de nieuwbouw en de nieuwe
parkeergelegenheid vlakbij het centrum. De nieuwe
afdeling wordt verplaatst vanuit K6 naar een nieuw
te realiseren vleugel nabij de MDL-poli, met uitzicht
op de Tegelseweg.

Aan het einde van de bijeenkomst werden nog een
aantal vragen beantwoord door een panel bestaande
uit: Max Gaasbeek, Dr. W. van Kuijk, de architect en
onze voorzitter. Geconcludeerd werd dat de werkgroep, in samenwerking met deskundigen en de
architect, een goed beeld heeft gekregen van de wensen van onze patiënten voor een prachtige nieuwe
afdeling. Een afdeling die waarschijnlijk in het eerste
kwartaal van 2021 in gebruik kan worden genomen.

“Om nieuwe dingen in je leven toe te laten, zul je
soms eerst oude dingen los moeten laten.”
			(Auteur onbekend)
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Vrienden zijn als bomen
Vrienden zijn als bomen
Op een goede afstand
van elkaar geplant
Zo ontnemen ze elkaar het licht niet
Maar geven elkaar de ruimte
Vrienden zijn als bomen
Samen groeien ze hoger
Ze worden sterker
en strekken zich uit
Ze moedigen elkaar
aan hoger te groeien
Vrienden zijn als bomen
Met de wind fluisteren
ze elkaar geheimen toe
Ze koesteren elkaar met de zon
Ze verkwikken met de regen.
Vrienden zijn als bomen
Ze trotseren de stormen
Ze trotseren de droogte
Ze doorstaan de seizoenen
van het leven
Vrienden zijn als bomen
Soms lijken ze verder
van elkaar af te staan
Maar ondergronds
Zijn ze onlosmakelijk met elkaar verbonden.

december 2019

29

Jaarprogramma 2020
Van de activiteitencommissie

World Kidney Day: nog meer dan vorig jaar staat
World Kidney Day - Wereld Nieren Dag - in het
teken van bewustwording: bewustwording van het
belang van goede nieren en de behandeling van
nierziekten. Hiermee willen de NVN en de lokale
nierpatiëntenverenigingen de preventie van nierziekten bevorderen en meer begrip voor nierpatiënten
creëren. World Kidney Day wordt altijd de tweede
donderdag van maart georganiseerd, komend jaar
dus op 12 maart 2020. We willen op deze dag dat de
nierpatiënten van de nierpatiëntenvereniging van
Venlo elkaar ontmoeten en gaan genieten van een
kookworkshop.
Actieve dag: op14 juni willen we graag een pluktuin
bezoeken, waar u op uw manier kunt genieten van de
natuur.
Dagtocht: op 13 september gaan we met de bus een
mooie stad bezichtigen.
Themabijeenkomst: in oktober wordt er een themabijeenkomst georganiseerd in Venlo in samenwerking met één van de nefrologen.
Algemene Ledenvergadering (ALV) en kerstdiner
vinden plaats op 13 december.
Kerstworkshop: bij voldoende deelname vindt deze
activiteit plaats op 14 december.
Voor alle activiteiten wordt u persoonlijk uitgenodigd.

Inloopcafé
Vijfmaal keer per jaar kunt u een bezoekje brengen
aan het inloopcafé in Boscafé Het Maasdal op de
Tienrayseweg 10b in Horst. Van 14 tot 16 uur bent
u daar van harte welkom.
De data voor 2020 zijn:
•
•
•
•
•

woensdag 12 februari
donderdag 23 april
woensdag 17 juni
donderdag 24 september
woensdag 18 november

Einddata voor het inleveren van uw bijdrage aan Impuls
Lentenummer
10 maart 2020
Herfstnummer
10 september 2020
Kerstnummer
10 november 2020
Uw bijdrage is welkom bij: redactie@sintmaarten.nl
Noteer deze data alvast in uw agenda dan komt het helemaal goed!
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Kerstmenu
Dit jaar een heel kerstmenu voor u. Alle gerechten zijn makkelijk te
maken met ingrediënten die goed te vinden zijn. Met dank aan Marga
Engels en de diëtisten.
Smakelijk eten!

Bruschetta met geitenkaas, verse vijgen en munt
Ingrediënten voor 8 bruschetta’s:
•
•
•
•
•
•
•

een stokbrood of ongesneden brood
olijfolie extra vergine
2 verse vijgen
150 gram (blauwe) geitenkaas
handje verse muntblaadjes
anijszaad, naar smaak
bakje tuinkers.

En zo maak je het:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Verwarm de oven voor op 180 °C.
Snij het brood in sneetjes van ongeveer 1 cm dik.
Besmeer beide kanten met olijfolie.
Leg het brood op een bakplaat en zet in de oven.
Bak het brood in ongeveer 10 minuten knapperig en bruin.
Snij ondertussen de vijgen in plakjes.
Beleg elk sneetje brood met wat verkruimelde geitenkaas, een blaadje munt
en een plakje vijg.
Bestrooi naar smaak met anijszaad en tuinkers.
Besprenkel eventueel nog met wat extra olijfolie.

Voedingswaarde per portie:
120 kcal/3,5 gr eiwit/120 mg natrium/70 mg kalium/13 mg fosfaat.
Bron: https://www.dille-kamille.nl/laat-je-inspireren/recepten/hapjes-voorgerechten/bruschetta-met-geitenkaas-verse-vijgen-munt/
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Romige Bleekselderijsoep
Ingrediënten voor 4 personen:
•
•
•
•
•
•
•

één grote stronk bleekselderij, ongeveer
550 gram
twee preiwitten, ongeveer 150 gram
25 gram ongezouten roomboter
1250 ml natriumarme groentebouillon
125 ml kookroom
zwarte peper naar smaak
fijngesneden bieslook als garnering.

En zo maak je het:
•
•
•
•
•
•
•
•

Snij de onderkant van de stronk bleekselderij zodat je allemaal losse stengels
overhoudt. Snij vervolgens een klein stukje van de bovenkant van de stengels.
De bladeren en de draadjes kun je gewoon laten zitten.
Was de bleekselderij goed voordat je alles in kleine stukjes snijdt (een keukenmachine is hier erg handig voor).
Snij de boven en onderkant van de preien af en snij die in dunne ringen.
Smelt de boter in een soeppan en voeg de fijngesneden bleekselderij en prei
toe. Giet er een klein beetje bouillon bij, roer een paar keer om en leg de deksel op de pan. Laat zo vijf tot tien minuten zachtjes stoven.
Voeg na die tijd de rest van de bouillon toe en breng het geheel aan de kook.
Laat een kwartiertje zachtjes, met de deksel op de pan, doorkoken.
Draai het vuur uit en pureer de soep met een staafmixer. Hoe langer je pureert, des te beter. De soep moet een hele fijne textuur krijgen.
Warm de soep weer zachtjes op en voeg de room toe. Laat niet meer koken.
Breng op smaak met lekker wat zwarte peper en serveer met fijngesneden
bieslook.

Voedingswaarde per persoon:
eiwit 4,2 gr/natrium 122.5 mg/kalium 718 mg/fosfor 163.5 mg/vet 16 gr.
Bron: https://natriumarm.eu/soep/romige-bleekselderijsoep/
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Auberginesalade met granaatappelpitten,
geroosterde pijnboompitten, basilicum en
saffraanyoghurt
Ingrediënten voor 2 personen:
•
•
•
•
•
•

2 aubergines, ongeveer 200 gram per persoon
olijfolie
zwarte peper
2 eetlepels pijnboompitten
pitten van één granaatappel
paar blaadjes verse basilicum.

Voor de dressing:
•
•
•
•
•
•

70 gram Griekse yoghurt
klein teentje knoflook, geraspt (2-3 gram)
5 gram olijfolie
citroensap naar smaak
zwarte peper naar smaak
1 theelepel kokend water waarin een plukje saffraan geweekt heeft.

En zo maak je het:
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Verwarm de oven voor op 225 °C.
Dressing: doe een plukje saffraan in een bakje en giet daarop een eetlepel kokend water. Laat dit
5 minuten trekken. Doe de yoghurt in een bakje en rasp daarin het teentje knoflook, voeg dan de
olijfolie toe en een theelepel van het saffraanwater. Vermeng dit goed en voeg naar smaak zwarte
peper en citroensap toe en eventueel nog wat saffraanwater.
Zet in de koelkast tot je het gaat gebruiken.
Snij vervolgens de aubergines in lange plakken (van ongeveer 2 cm dik) en bestrijk ze aan beide
zijdes met olijfolie. Doe er wat zwarte peper over en leg ze op bakpapier op de bakplaat in de
voorverwarmde oven.
Laat ze ongeveer 20 tot 30 minuten garen en draai ze 1 keer halverwege om. Hoe lang ze precies
moeten hangt af van je oven dus hou ze een beetje in de gaten. Ze mogen lekker bruin worden
maar niet te donker.
Als de aubergines mooi bruin gekleurd zijn haal je ze uit de oven en laat je ze op kamertemperatuur komen.
Rooster ondertussen de pijnboompitten op een laag vuur in een droge koekenpan tot ze mooi
gekleurd zijn.
Haal de granaatappelpitten uit de vrucht.
Om de salade te maken leg je de aubergine op een bord, daarover strooi je wat geroosterde
pijnboompitjes, wat granaatappelpitten en wat verse basilicumblaadjes. Maak het af door er wat
dressing over te druppelen (hiervan hou je zeker veel over maar in kleinere hoeveelheid maken is
nu eenmaal niet zo makkelijk).

Voedingswaarde per persoon:
eiwit 8,4 gr/natrium 42 mg/kalium 618 mg/fosfor 148 mg/vet 15 gr.
Bron: https://natriumarm.eu/bijgerechten/aubergine-salade/
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Konijn in knoflooksaus
Ingrediënten voor 4 porties:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

650 gram konijn in delen of konijnenbouten (ongeveer 500 gram vlees)
1 liter karnemelk
8 teentjes knoflook, gepeld
2 eetlepels zonnebloemolie
1 eetlepel mosterd
3 eetlepels ongeklopte slagroom
400 ml water, warm
1/2 theelepel gedroogde basilicum
peper
2 eetlepels donkere sausbinder.

En zo maak je het:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Een dag van tevoren: maak een marinade van de karnemelk met 4 teentjes
knoflook en laat het vlees hierin 24 uur marineren in de koelkast.
Giet de volgende dag de karnemelk af en gooi deze weg.
Dep het vlees goed droog.
Verhit de olie in een pan, bepeper het vlees en braad het rondom lekker bruin.
Tussendoor het vlees blussen met wat water en opnieuw aanbraden.
Haal het vlees uit de pan en bak de overige vier knoflookteentjes in het braadvocht tot ze beginnen te karamelliseren.
Roer de mosterd en de room door het braadvocht totdat de slagroom gebruind
is.
Leg het vlees weer terug in de pan.
Voeg vervolgens het warme water toe en de basilicum.
Laat het vlees 1 à 1,5 uur op zacht vuur gaar stoven met de deksel op de pan.
Op het laatst de sausbinder toevoegen en indien gewenst de saus op smaak
brengen met extra peper en basilicum.
Breng tot slot het geheel even opnieuw aan de kook.

Voedingswaarde per portie:
336 kcal/30 gr eiwit/111 mg natrium = 0,3 gr zout/465 mg kalium/302mg fosfaat.
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Frambozenparfait
Dit dessert kan ruim van tevoren worden gemaakt, zodat je het na het hoofdgerecht
alleen nog maar uit de vriezer hoeft te halen.

Ingrediënten voor 4 porties:
•
•
•
•
•
•
•

125 gram frambozen
2 eetlepels poedersuiker
100 gram zure room
100 gram magere kwark
100 gram suiker
200 ml slagroom
enkele verse frambozen voor de garnering.

En zo maak je het:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bekleed een (cake)vorm met vershoudfolie.
Pureer de frambozen en wrijf de puree door een zeef.
Roer de poedersuiker door de puree.
Mix de zure room, de kwark en de suiker tot een crèmige massa.
Klop in een andere kom de slagroom stijf.
Spatel de frambozenpuree voorzichtig onder de slagroom.
Spatel tot slot beide mengsels voorzichtig onder elkaar.
Doe de massa in de beklede vorm, omwikkel de vorm met vershoudfolie en zet deze
minimaal een nachtje in de diepvries.
Haal de vorm kort voor het serveren uit de diepvries en stort de parfait op een mooie
schaal en garneer met verse frambozen.

Voedingswaarde per portie:
376 kcal/eiwit 4,5 gr/natrium 39 mg = 0,1 gr zout/kalium 194 mg/fosfaat 82 mg.
Bron: https://www.nephrocare.de/patienten/ernaehrung/rezeptdatenbank/rezepte/raspberry-parfait-with-peach-slices-1.html
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Puzzel

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 zijn de negen cijfers in de gekleurde rij.
Succes!
De oplossing kunt u opsturen naar:
Redactie Impuls
Constantijnstraat 4
5864 BJ Meerlo
e-mail: redactie@npvsintmaarten.nl
Als u uw oplossing opstuurt vóór 10 maart 2020 maakt u kans op een cadeaubon ter waarde van 25 euro.
De winnaar van het aprilnummer is Geert Koppes.
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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. Trudy Wijtenburg					077-3205578
							twijtenburg@viecuri.nl
Mw. Lieke van Heel					
077-3205393
							lvanheel@viecuri.nl
Mw. Niki van Daal					
077-320 5378
							nvdaal@viecuri.nl
Diëtisten:					077-3206392 / 077-3206745
Mw. Manon Beurskens				
mmbbeurskens@viecuri.nl
Mw. Diane Kuijpers					dkuijpers@viecuri.nl
Mw. Vera Thijssen 					vthijssen@viecuri.nl

Nierpatiëntenvereniging Sint Maarten Venlo is aangesloten bij de
landelijke Nierpatiëntenvereniging Nederland

