
 

 
 

 

 

 

    Nieuwsbrief 

          Jaargang 8  - nummer 2 – december 2022 
Voor jullie ligt de tweede nieuwsbrief van 2022. Wat gaat het snel allemaal, het jaar is al weer bijna voorbij. 
De afgelopen maanden hebben we samen weer mooie herinneringen gemaakt. We hopen dat jullie 
allemaal gaan genieten van de feestdagen. Genoten van elkaar en het samenzijn. We willen ook graag 
even een warm welkom richten aan onze nieuwe leden, welkom in onze vereniging. Het bestuur wenst 
jullie veel leesplezier.  

Bezoek aan Slot Schaesberg zondag 18 

september 

Op zondag 18 september brachten we een bezoek aan slot Schaesberg. 

Dicht in  de buurt, bij velen bekend van vroeger maar niet meer bezocht. 

Kortom tijd om er eens op verkenning te gaan. We werden hartelijk 

ontvangen met koffie, thee en heerlijke vlaai. Ondertussen werden we 

meegenomen in de geschiedenis van Schaesberg. Na het koffie en 

theemoment en de uitleg over de geschiedenis van het slot gingen we aan 

de wandel. Er ging een gids met ons mee en we leerden erg veel vandaag. 

We bezochten de ruïne en de tuin. Ook proefden we zelfs nog even eigen 

gebakken vlaai uit de bakoven in de tuin. Er werd veel vertelt over het 

reilen en zeilen op Schaesberg en het project van de herbouw van de 

hoeve en een deel van het slot. Na de rondleiding genoten we nog van een 

lekkere lunch.  

Na de lunch was er nog voor de liefhebbers een muzikale afsluiting. Een harmonie speelde nog prachtige 

muziek voor ons. O.a. een medley van Queen. Het weer was ook beter dan voorspeld, dus een geslaagde 

dag was het weer. 

 

 

 

 

 

 

 



Zondag 16 Oktober herfst knutselen en spelletjes 

Op zondag 16 oktober hadden we een reuzegezellige middag. We hebben samen met onze enthousiaste 

leden herfstkransen geknutseld en spelletjes gedaan. Er werden prachtige kransen gemaakt er zaten zelfs 

lichtjes in. De knutselaars waren reuze enthousiast. Terwijl er aan de ene kant van de zaal werd geknutseld 

werden er aan de andere kant van de zaal spelletjes gedaan. Er werd natuurlijk fanatiek gesjoeld, maar 

ook speelden een aantal kwajongens “kwajongen”. Jo en Jo wonnen. Ook genoten we nog van een 

heerlijke lunch. Het was weer een geslaagde middag. 

 

 

 

 

 

 

Zondag 20  November kerstukjes maken en spelletjes 

Op zondag 20 november hadden we weer een leuke en creatieve middag. Vandaag was het tijd om 

kerststukjes te maken. Er was gezorgd voor heel veel groen en nog meer bling bling om hele mooie stukjes 

te kunnen maken. De middag was druk bezocht en iedereen maakte een prachtig stukje, Heel tevreden 

waren we allemaal. Omdat niet iedereen van de knutsel is, werden er natuurlijk ook weer spellen gedaan. 

Natuurlijk kon er weer worden gesjoeld en misschien waren er ook weer enkele kwajongens actief deze 

middag. Ook de lunch die we tussendoor nuttigden was weer geweldig. Je hoeft niet ver weg te gaan om 

een leuke middag te beleven, dat hebben we ook bij deze activiteit weer gezien.   

 

 

 

 

Maandag 5 december Piet bezoekt de dialyse - afdeling  

Op maandag 5 december bracht Piet samen met enkele bestuursleden een 

bezoek aan de dialyserende patiënten, om ze op te vrolijken en ze een presentje 

te brengen. De dag begon met sneeuw en het was mistig, maar Piet liet zich niet 

tegenhouden. Als eerste waren de patiënten van Elyse in Kerkrade aan de 

beurt. Daarna ging het gezelschap naar Zuyderland in Sittard en in Heerlen. 

Buiten de patiënten had Piet ook nog een presentje voor de verpleging. Piet was 

blij met het enthousiasme waarmee we werden ontvangen. Ook de glimlach van 

patiënten en personeel was een kadootje deze dag. Tot volgend jaar…. 

 

 

 



 

 Zondag 11 december kerstdiner 

Op zondag 11 december was het weer tijd voor ons jaarlijkse kerstdiner. Deze activiteit wordt altijd goed 

bezocht. Blij verheugd waren we dat er weer zoveel leden deelnamen. Het was een heerlijke avond. We 

werden ontvangen met brood met kruidenboter en een welkomstdrankje. We hebben met zijn allen 

geproost. Ondertussen speelde fanfare Eendracht van de Huls in Simpelveld prachtige kerstmuziek. Ook 

gaven we samen het licht door, waarmee we onze overleden leden hebben herdacht. Tijdens deze 

ceremonie speelde de fanfare stille nacht. Het eten was weer heerlijk en de sfeer fantastisch. De zaal was 

prachtig versierd. Elly las nog een mooi gedicht voor. Een geslaagde avond dus. Na al dit moois was 

iedereen in een vrolijke kerststemming. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nierquiz bij Elyse 

Omdat de Grote Nier Quiz op 26 juni bij onze 

vereniging zo’n groot succes was, hebben we 

op 22 en 25 november de quiz opnieuw 

gedaan in Elyse dialyse kliniek te Kerkrade. 

Sommige patiënten waren te moe om mee te 

doen. Sommigen waren niet in staat om de 

quiz zelfstandig in te vullen, vanwege de 

lichamelijke beperkingen tijdens het 

dialyseren. Zij werden door Jeanny Meessen 

geholpen bij het voorlezen van de vragen en 

het aankruisen van de antwoorden. De rest 

ging gretig aan de slag met de quiz. Op de 

1ste dag kwamen 2 winnaars uit de bus. Die moesten via het raden van een getal uitmaken wie de 

uiteindelijke winnaar werd. De heer Uyterwijk raadde het goede tal en kreeg de 1ste prijs. Mevrouw 

Offermans kreeg de troostprijs als gedeelde winnaar. Ook op de 2de dag dezelfde taferelen. Dit keer kwam 

er één winnaar uit de bus namelijk ons kersvers lid Roy Momertz. Men gaf toe dat ze niet hadden gedacht 

dat er zóveel onbekende wetenswaardigheden over nieren waren. Zelfs de verpleegkundigen hadden 

moeite om alle vragen te beantwoorden. Al met al, waren het gezellige ochtenden geweest.    

Vrijwilligers gezocht 

Elyse is op zoek naar een of meerdere vrijwilliger die ons kunnen 

ondersteunen op de dialyse. Denk hierbij aan het klaarmaken en rondbrengen 

van eten en drinken, het spelen van spelletjes met patiënten of het bieden van 

een luisterend oor. Vrijwilligers hoeven vanzelfsprekend geen zorgachtergrond 

te hebben. Heeft u interesse? Meld je dan bij Jo Boss (06) 51086860 

Samenwerking Nierpatiëntenvereniging Parkstad e.o. met 

dialysecentra verstevigd 
Sinds afgelopen maand augustus heeft het bestuur met het ziekenhuis Zuyderland, zowel in Heerlen als in 
Sittard alsmede met de nierkliniek Elyse geïntensiveerd. Zo vinden er nu elke drie maanden gesprekken 
plaats tussen het  bestuur en de heren Léon Heckmans, Björn Habets en Roger Milder van Zuyderland en 
met Fenna Schörgers van Elyse. Tijdens deze gesprekken worden over en weer ervaringen uitgewisseld 
om de samenwerking op diverse terreinen te bevorderen. Mochten bij onze leden, die op deze drie 
plaatsen dialyseren, algemene vragen zijn, die zij zelf niet willen en/ of durven te bespreken, geef deze dan 
door aan Jo Boss (06)51086860)  of Jeanny Meessen (06)29355700), die deze vragen dan in het 
driemaandelijks overleg aan de orde kunnen stellen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Het bestuur wenst jullie allemaal een heel gezond en gelukkig 
2023. Tot volgend jaar. 


