
 
 
 
Dit is de derde uitgave van de nieuwsbrief van de NVO, nierpatientenvereniging Oosterschelde. 
We informeren u graag over allerhande onderwerpen verbonden aan de vereniging. 
 
We wensen u veel leesplezier! Opmerkingen en suggesties zijn uiteraard welkom bij de onderaan 
genoemde auteur. 
 
 
MIJN NAAM IS…..Fons van Lakwijk  

Ik ben Fons van Lakwijk en zal in deze nieuwsbrief iets over mezelf vertellen.                                         
De meesten van jullie kennen mij wel van een activiteit van “Nierpatiëntenvereniging 
“Oosterschelde”.                                                                                                                                                     
Ik ben dus Fons en ben 56 jaar oud. Ik woon in het dorp Lepelstraat in het uiterste westen van   
Noord - Brabant.                                                                                                                                                                    
In 1996 ben ik lid geworden van de Nierpatiëntenvereniging  omdat toen mijn nieren  zodanig slecht 
functioneerden dat dialyse noodzakelijk was geworden. Ik dialyseerde in het (toen nog) 
Oosterschelde ziekenhuis in Goes want in de ziekenhuizen in Bergen op Zoom  en Roosendaal was er 
toen nog geen dialyseafdeling. Na een klein jaar dialyseren werd ik gevraagd voor een 
bestuursfunctie in de Nierpatiëntenvereniging “Oosterschelde”.                                                                                              
Dit wilde ik wel proberen en het resultaat was dat ik vanaf toen 20 jaar een bestuursfunctie in de 
vereniging heb vervuld. Na deze 20 jaar vond ik eind 2016 het een goed moment om terug te treden 
uit het bestuur.                                                                                                                                                  
Sinds 2017 ondersteun ik het bestuur van de Nierpatiëntenvereniging met raad en daad, want in het 
bestuur is er nog steeds een chronisch gebrek aan vrijwilligers. 

Na bijna drie jaar dialyseren kwam het bericht dat er een donornier voor mij beschikbaar was en in 
mei 1999 ben in succesvol getransplanteerd met een postmortale nier. 

Zoals gezegd woon ik in Lepelstraat en daar houd ik me bezig met het onderhoud van huis en tuin.   
Ik ben mantelzorger voor mijn ouders en secretaris/penningmeester in een studieclub van 
melkveehouders.                                                                                                                                            
Verder zijn mijn hobby’s het fokken van Zwartblesschapen en fietsen (bij mooi weer dan hé). 

Vriendelijke groeten en graag tot ziens bij een bijeenkomst van                           
Nierpatiëntenvereniging “Oosterschelde”. 

 

                                                                                                                                                  Fons van Lakwijk. 

 



 
TERUGBLIK KERSTBRUNCH 14 DECEMBER 2017 door Rita Broumels 
“een impressie van een gezellige middag” 

Allereerst wil ik me even voorstellen; 

Mijn naam is Rita Broumels en ik ben de secretaresse van het Bravisziekenhuis dialysecentrum in 
Roosendaal. Dit jaar ben ik lid geworden van de NVO, omdat ik het belangrijk vind om goed te 
kunnen vertellen wat een nierpatientenvereniging doet en kan betekenen voor dialysepatienten en 
hun verwanten. Ik probeer zo actief mogelijk aan de vereniging  deel te nemen. 

Donderdagmiddag zijn we dus ook voor het eerst naar het kerstdiner geweest in Rilland Bath. Wij zijn 
door het bestuur van de NVO en de horeca van de eetgelegenheid hartelijk welkom geheten, onder 
het genot van een drankje. Het geheel was gezellig aangekleed en de tafels waren met zorg gedekt.  

Er werd uitleg gedaan van de buffetgerechten. Intussen kon iedereen ook met zijn tafelgenoten 
kennis maken. Wat ik jammer vond was dat iedereen aan zijn tafel bleef zitten, misschien moeten we 
volgende keer meer rouleren om met iedereen kennis te maken. 

Er was een diversiteit aan gerechten en voor ieder wat wils, of je nu dialysepatient bent of 
getransplanteerd; er was rekening mee gehouden om het in je eigen menu in te passen. 

We hebben allemaal heerlijk gegeten en ter afsluiting was er nog een heerlijk toetjesbuffet, waar 
veel aandacht aan was besteed. Aan het einde waren we allemaal voldaan en er van overtuigd dat 
het heel gezellig was en zeker voor herhaling vatbaar!  
 

Met dank aan het personeel van Dorpshuis “Luctor et Emergo” en het bestuur van NVO! 

Rita Broumels 

 

  

 
 
 
 
 
 



VERSLAG VAN DE KERSTBRUNCH DIALYSEPATIENTEN IN HET BRAVIS ZIEKENHUIS,  
ZONDAG 24-12-2017 

De kerstbrunch was super georganiseerd, er waren veel lekkere hapjes. Het was super gezellig en we 
mochten allemaal iemand meenemen die gezellig mee kon eten met ons. 

Al met al hoop ik (en ik denk ook de andere dialysepatienten) dat het elk jaar zo goed en gezellig zal 
zijn! 

Dat extraatje doet ons goed! 

Carmen de Jong 

 
 
 
VOORLICHTINGSMIDDAG NIERTRANSPLANTATIE ADMIRAAL DE RUYTERZIEKENHUIS IN GOES 
Deze is gepland op donderdag 8 maart  en zal plaatsvinden vanaf 13.30 uur in Dorpshuis de Vroone in 
Kapelle. Voor meer informatie kunt u terecht bij het dialysesecretariaat van uw centrum.  
 
 
 
ALGEMENE LEDENVERGADERING 17 MAART 2018  
Deze wordt gehouden in een bijzondere locatie, Intratuin Halsteren. 
 
 
25 JARIG BESTAAN NVO 
17 mei 1993 is de NVO opgericht. In het najaar  zal er een activiteit georganiseerd worden. 
 
 
MINI ENQUETE   
U kunt binnenkort een telefoontje verwachten van Rita of Monique, secretaresses dialyse. 
Zij zullen een aantal vragen stellen om zo o.a. uw betrokkenheid te toetsen en u mee te laten denken 
over bv. het 25-jarig bestaan van de vereniging. 
 
 
LATERALISATIE DIALYSE BRAVIS ZIEKENHUIS 
Per 1 april worden de dialyse afdelingen van het Bravis ziekenhuis samengevoegd tot 1 locatie.  
De locatie wordt Bravis Roosendaal.  
 
 
 
MEDEDELING VAN DE PENNINGMEESTER 
De incasso van het lidmaatschap wordt medio maart geïnd, maakt u hier geen gebruik van volgt er 
een factuur.  
 
 
 
 
Auteur: opmerkingen en/of suggesties via  Monique Bolder 

 


