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komen zeer verschillende onderwerpen aan bod.
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2021 Is bijna voorbij en gaat de geschiedenis in als een jaar
om maar snel te vergeten. Ons leven werd verstoord en we
vragen ons af hoe lang dit nog gaat duren. Ik ga hier verder
niet op in want we horen en zien dagelijks de feiten via
allerlei mediakanalen.
Het eerste nummer van ons Nieuwsbulletin 2022 ligt voor.
Helaas heeft de oproep om massaal kerstwensen in te sturen
slechts één kaart opgeleverd. Erg jammer om te moeten
concluderen. De oplossing van de puzzel werd slecht door
twee leden ingeleverd. Nogmaals jammer.
Het bestuur heeft daarom besloten om de prijspuzzel nog
één kans te geven maar als de inzendingen zo schaars blijven
gaan we daar medio 2022 mee stoppen.
De cadeaubon van de puzzel is trouwens gewonnen door
Anja Govers uit Oss. Van harte gefeliciteerd!
Het hoogtepunt van 2021 was toch wel ons bezoek aan de
Soldaat van Oranje, de Musical, in oktober ter ere van het
50-jarig bestaan van de vereniging. Ook het doorgaan van de
bowlingmiddag was fijn.
Dan heb je alles voorbereidt voor het Kerstdiner en kan het
helaas toch niet doorgaan. Het bestuur heeft nu besloten om
een nieuwjaarsbrunch te geven op zondag 16 januari 2022
(hopelijk). Deelname kost € 10,- per persoon. Op pagina 4
staat de uitnodiging waarmee u zich kunt opgeven.
Vol goede moed hebben we toch maar een
aktiviteiten planning gemaakt voor 2022. Die kunt
u hiernaast terugvinden.
Heeft u nog tijd om te knutselen dan kunt u
nogsteeds kerststukjes maken. Voorbeelden
hiervoor staan op pagina 19. De rubriek
KOKEN geeft heerlijke recept ideetje voor de
kerstdagen of als u er gewoon zin in heeft om
te maken.
Rest mij nog u namens het gehele bestuur fijne
feestdagen en een goed 2022 te wensen.
Doe voorzichtig en let goed op elkaar!
Namens het bestuur; Coby van den Bosch
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BELANGRIJKE

Jeroen Bosch Ziekenhuis
Overleden
dhr. Wiggers, ‘s-Hertogenbosch
dhr. vd Hagen, Vlijmen

TELEFOONNUMMMERS

Jeroen Bosch Ziekenhuis

Wij wensen de nabestaanden heel veel sterkte
om dit verlies een plaatsje te geven.

Henri Dunantstraat 1

Nieuw lid
dhr. vd Nieuwegiessen, Drunen

5223GZ 's-Hertogenbosch

Steunlid
mevr. P. Kleyzen, Vught
Dialysecentrum Ravensteijn
Overleden
mevr. Smits, Oss

Centraal nummer

073 553 20 00

Secretaresse dialyseafdeling

073 553 23 91

Poli-secretaresse

073 553 30 71

Maatschappelijk werk nefrologie

073 553 23 91

Huisartsenpost Oost Brabant

088 876 50 50

Apotheek

073 553 59 99

Ziekenhuis Bernhoven
Nistelrodeseweg 10

Het bestuur van onze vereniging stelt het zeer
op prijs als u bij een bijzondere gebeurtenis van
bijvoorbeeld een jubileum, geboorte, feest
of een overlijden, onze vereniging wilt steunen.
U kunt dan gebruik maken van onze

5406PT Uden

DONATIEBOX

Centraal nummer

0413 404 040

Lokatie Uden

0413 402 350

Maatschappelijk werk (Bep Princen)

0413 402 149

Dialysecentrum Ravenstein

Voor meer informatie hierover kunt u contact
opnemen met een van onze bestuursleden.
Zie voor adressen het colofon op
de eerste pagina van dit nummer.

De Verver 1
5371MZ Ravenstein
Centraal nummer
Huisartsenpost

Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage

0486 417 120

Oost-Brabant
VOOR SPOED

Nierpatiëntenvereniging ‘s-Hertogenbosch en omgeving

Centraal nummer

35
per jaar

Meld u nu aan voor

UITSTAPJES
ACTIVITEITEN
NIEUWSBULLETIN

€

VOOR SPOED

088 876 50 50
Samenwerken aan
een betere bereikbaarheid

Nierpatiëntenvereniging ‘s-Hertogenbosch en omgeving
www.npvdb.nl - facebook.npvdb
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088 876 50 50

UITNODIGING

NIEUWJAARSBRUNCH
U bent van harte welkom

Ik kom op zondag 16 januari
naar de Nieuwjaarsbrunch 2022

Mede doordat het kerstdiner 2021
niet door is gegaan,
houden we op zondag 16 januari
om 12.00 uur voor het eerst een
Nieuwjaarsbrunch bij
Hotel vd Valk in Vught

naam:

straat en huisnummer

Deelname voor leden is gratis.
Partners of begeleiders betalen €10,Dit bedrag kunt u van te voren
overmaken op rekeningnummer:
NL 20 RBRB 0929.3999.35
onder vermelding van:
Nieuwjaarsbrunch 2022

postcode en plaats

telefoonnummer
(graag een nummer waar u op de dag zelf bereikbaar op bent)

ik kom met introducé

ja

De zaal is open vanaf 11.30 uur
Opgeven kan tot 4 januari 2022

nee

Ja
ik heb het verschuldigde bedrag van € 10.- p.p.
overgemaakt op rekeningnummer NL 20 RBRB 0929.3999.35
onder vermelding van Nieuwjaarsbrunch 2022

Deze strook ingevuld opsturen naar:
Marco van Kessel, Kerkveld 44 F, 5388CG Nistelrode, tel: 06.471.824.42
of stuur een email naar marco@npvdb.nl
Op onze site www.npvdb staat een online aanmeldingsformulier

Nierpatiëntenvereniging ‘s-Hertogenbosch en omstreken
Bij verhindering dit graag voor 16.00 uur doorgeven aan; Marco, telefoon: 06.471.824.42
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Medisch bioloog dr. Conca Karahan (LUMC)

Meer kansen voor mensen met veel

antistoffen

Een op de twintig mensen die wacht op een donornier, heeft het extra zwaar.
Zij lopen een verhoogd risico op afstoting van de nier.
Medisch bioloog dr. Conca Karahan (LUMC) doet onderzoek
om afstoting beter te kunnen voorspellen.
Bij gemiddeld 35 % van deze groep mensen
komen de antistoffen na desensibilisatie terug,
en veroorzaken ze alsnog afstoting van de
donornier.
'Dat is rampzalig,' zegt medisch bioloog
dr. Gonca Karahan. 'De kostbare donornier
gaat verloren. Ook krijgt de ontvanger door
de afstoting nog meer antistoffen. Dat maakt
de kans op een succesvolle transplantatie
in de toekomst nog kleiner. Daarom is het
belangrijk om beter te kunnen voorspellen
of een nier wordt afgestoten.'
Karahan promoveerde in Turkije en
kwam naar Nederland voor een tweede
promotie aan het LUMC. Daar werkt ze
nu als wetenschapper. 'lk wil onderzoek doen
dat impact heeft op nierpatiënten.
Nederland heeft daarvoor de benodigde
onderzoeksfaciliteiten. En met de uitkomst
van mijn werk in het laboratorium verbind ik
wetenschap met de klinische praktijk.'

Mensen die wachten op een donornier
hebben het zwaar. Ze leven in onzekerheid,
terwijl hun lichaam achteruit gaat.
Zo'n vijf procent van hen heeft een nog
slechter vooruitzicht omdat ze hooggeïmmuniseerd zijn. Hun bloed bevat extra
veel antistoffen, die reageren op
lichaamsvreemde weefsels.
Dat maakt de meeste donornieren ongeschikt.
Patiënten moeten dus langer wachten op een
match.
Is er toch een geschikte nier beschikbaar, dan
hebben hoog-geïmmuniseerde mensen na een
transplantatie meer risico op afstoting.
Afstoting
Gelukkig is er een behandeling mogelijk om
antistoffen te verwijderen: desensibilisatie.
Dat geeft artsen de gelegenheid om de
transplantatie uit te voeren zonder dat acute
afstoting plaatsvindt. Het effect is alleen niet
altijd blijvend.
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Geheugen
Om de hoog-geïmmuniseerde mensen op
termijn meer kansen te geven, kijkt
Karahan naar geheugen-B-cellen. Dit zijn
afweercellen in het bloed, die contact met
lichaamsvreemde weefsels kunnen
'onthouden'. Als het lichaam er opnieuw
mee in aanraking komt, maken deze cellen zeer
snel antistoffen aan om een
afweerreactie op gang te brengen.
Karahan: 'In geval van ziekteverwekkers wil je
dat ook. Maar geheugen-B-cellen kunnen
ook ontstaan na een bloedtransfusie, een
zwangerschap of eerdere transplantatie.
Mensen die één of meer van deze situaties
hebben meegemaakt, maken daartegen
waarschijnlijk ook geheugen-B-cellen.
Na een transplantatie kunnen die dan weer in
actie komen.'
Karahan gaat nu uitzoeken of geheugenB-cellen bijdragen aan terugkerende
antistoffen na een transplantatie.
Ze meet daarvoor de hoeveelheid
geheugen-B-cellen in het bloed van twintig
hoog-geïmmuniseerde mensen gedurende hun
transplantatietraject.
Tien hiervan staan
op de wachtlijst voor een donornier van
een overleden donor. En tien ondergaan
desensibilisatie vóór ze een donornier
ontvangen van een levende donor tegen
wie ze antistoffen hebben.

Extra tool
De methode om bloed te testen op donorspecifieke geheugen-B-cellen, ontwikkelde
Karahan eerder zelf. 'Als er een verbandblijkt
tussen de geheugen-B-cellen en de
antistoffen, krijgen artsen met die test een
extra tool in handen om het risico op afstoting
beter in te schatten', legt Karahan uit. 'Dat
klinkt misschien alsof sommige mensen
hierdoor minder kans maken op een
transplantatie, maar in feite zorgen we ervoor
dat de donornieren die er zijn, langer mee
gaan. En, als we patiënten met geheugen-Bcellen kunnen identificeren, kunnen we in de
toekomst mogelijk gepersonaliseerde
behandelingen ontwikkelen.' De groep
waarmee ze haar onderzoek uitvoert is klein,
maar dat vermindert niet per se de
betrouwbaarheid van de uitkomst.
'De kenmerken van deze mensen en de
metingen die we doen, zijn heel specifiek.
Als de uitkomsten gunstig zijn, kan het
interessant zijn om verdiepend onderzoek
te doen met een grotere groep, in Europese
context.'
De moeite waard
Karahan benadrukt dat een gunstig resultaat
de reguliere antistoffentest niet zal vervangen.
'Het zou wel een stap vooruit zijn voor een
specifieke groep patienten die dat heel hard nodig
heeft. En dat maakt het dan ook meer dan de
moeite waard.'
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Heb jij een partner, kind of ouder met een
nierziekte? Met jouw ervaringen kun je anderen
helpen. Voor de website nierwijzer.nl zoeken wij
mensen die willen vertellen over hun leven als
naaste van een nierpatiënt.
Op nierwijzer.nl vertellen ruim 40 patiënten hun
ervaringen over het leven met een nierziekte. Dat
doen ze in korte filmpjes.
De NVN ontwikkelt nu een nieuw onderdeel bij
nierwijzer.nl, gericht op familieleden of vrienden
van nierpatiënten.
De insteek van module voor naasten is hetzelfde:
ervaringsdeskundigen vertellen hun verhalen in
korte filmfragmenten, ingedeeld in verschillende
categorieën. Zodat anderen kunnen leren van hun
ervaringen.
Wil jij je ervaringen delen?
Voor het nieuwe onderdeel voor naasten zijn we
op zoek naar mensen die geïnterviewd willen
worden over hun ervaringen als betrokkene bij
een nierpatiënt.
We onderscheiden 3 groepen:
1. Ouders van een kind met een nierziekte
2. Partners van mensen met een nierziekte
3. Volwassen kinderen met een ouder met een
nierziekte.
Hoe gaat het in z’n werk?
We zoeken ongeveer 45 mensen die mee willen
werken, verdeeld over de drie groepen.
Je wordt geïnterviewd over het samenleven met
iemand met een nierziekte. Dat interview wordt
opgenomen met een camera.
We filmen graag op locatie, omdat de beeld- en
geluidskwaliteit dan beter zijn. Dat kan bij jou thuis
zijn, maar ook op een andere locatie. Uiteraard
nemen we de coronamaatregelen in acht.
Meer informatie
Bekijk de Oproep familieleden van nierpatiënten
voor meer informatie.
Aanmelden
Heb jij een partner of familielid met een nierziekte
en wil je meewerken aan het nieuwe onderdeel op
nierwijzer.nl? Meld je aan via bart@nvn.nl.
Daar kun je ook terecht als je nog vragen hebt.
7

Dit jaar zijn we een uur later begonnen en hebben
na afloop friet met een snack gegeten.
We hebben allemaal een leuke middag gehad vol
plezier en vertier.

Vorig jaar ging onze jaarlijkse Bowlingmiddag niet
door maar dit jaar gelukkig wel. Eerst QR-code
scannnen en schoenen ophalen en dan aan de
koffie met appeltaart. Er hadden zich 16 mensen
aangemeld waarvan er vijf gingen sjoelen. Voor
kaarten had zich maar 1 persoon aangemeld
maar dat werd uiteindelijk de vijfde sjoeler en die
won ook nog eens.

Bij het sjoelen won bij de vrouwen,
Coby van den Bosch (1145 pnt) en bij de mannen,
Gerard van Ballegooij (1243 pnt)
De winnaars van het bowlen waren bij de
vrouwen, Marja Snijder (130 pnt) en bij de
mannen, Cor Smits (115 pnt)

De onderlinge sfeer was weer als vanouds gezellig

Een groep had pech dat de baan stuk was en zijn
overgezet naar een andere baan. Ze mochten wel
een kwartier langer doorgaan met Bowlen.
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W

e moeten even opwarmen, mijn kleindochter
en ik. Moe maar voldaan ploffen we neer bij de
haard met een beker warme chocolademelk. We
hebben zojuist een stevige wandeling gemaakt.
Het was ijzig koud buiten, maar toch wilden we
deze kans benutten. Zo vaak gebeurt het niet dat
er zo’n pak sneeuw valt.

meer. Zelfs op onze boerderij wordt het voedsel
nu schaars. Er komen steeds vaker mensen van
heinden en ver om bij ons eten te halen.
Vader en moeder proberen zoveel mogelijk de
helpende hand te bieden, want zij vinden dat we
moeten delen van onze rijkdom. Dat vind ik wel
een beetje vreemd, we zijn immers helemaal niet
rijk. Toch snap ik best dat we elkaar nu moeten
helpen. Daarom twijfel ik nog wat over die peen.
Maar mama knikt me toe, ze begrijpt wel waarom
ik twijfel, maar het mag echt. Eén winterpeen voor
de sneeuwpop. Omdat het feest is vandaag.

‘Oma,’ hoor ik het stemmetje van mijn
kleindochter, ‘u houdt toch ook heel veel van
sneeuw?’
Ik kijk uit het raam en zie dat uit de loodgrijze
lucht nog steeds sneeuwvlokken dwarrelen. Ik zuig
het beeld in me op: De straat is vol leven. De
lantaarnpalen zijn nog net niet aangesprongen en
het lijkt wel of de sneeuw alle kinderen voor het
donker nog de straat op jaagt. Mensen haasten
zich naar de winkels voor de laatste
boodschappen voor hun luxe kerstdiners. Zij lijken
het veel te druk te hebben om de sneeuw op te
merken.
‘Ja, meisje’, bevestig ik, ‘oma houdt heel veel van
sneeuw en vooral met Kerst. Dan moet ik altijd
denken aan mijn allereerste, witte Kerst…’

Met z’n vieren genieten we van ons kerstdiner:
hutspot met een klein stukje spek. Ik kan me niet
herinneren dat iets me ooit zo goed heeft
gesmaakt. Na het eten loop ik naar het raam en
schuif voorzichtig een klein stukje van het
verduisteringsgordijn opzij. Ik wil nog even een
glimp van onze sneeuwpop opvangen. Ik zie zijn
vage silhouet in het maanlicht en ik voel me warm
worden van trots.
Als Geertje en ik de volgende dag verwoede
pogingen doen om het erf sneeuwvrij te krijgen,
zien we twee mensen naderen. Moeder heeft hen
ook al gezien en komt naar buiten. Ze nodigt hen
uit in onze warme keuken. Het zijn een vader en
zijn zoontje. Met open mond luisteren we naar
hun verhaal. Ze komen uit het Westen en zijn al
dagen onderweg op zoek naar eten voor hun
gezin. Er is in de grote steden bijna niets meer te
krijgen, vertellen ze.
Moeder maakt de logeerkamer in orde. De twee
gasten blijven vannacht slapen; vooral zoon Kees
is te uitgeput om de lange tocht naar huis meteen
weer te hervatten.
Die tweede kerstavond eten we weer hutspot, nu
met z’n zessen. De gasten vallen op het kerstmaal
aan en verzuchten: ‘Dit is echt het allerbeste
kerstdiner wat we ooit hebben gegeten’.

‘Maartje, Maartje!’ De stem van mijn jongere zusje
maakt me wakker. Geërgerd trek ik de warme
dekens over mijn oren, totdat het tot me
doordringt hoe opgewekt ze klinkt. Ik weet het al
weer, het is Kerst. Maar Geertje roept heel
enthousiast: ‘Er is sneeuw gevallen!’ Dat laat ik me
geen tweede keer zeggen; voor sneeuw spring ik
meteen mijn bed uit. Geertje heeft gelijk, het is
prachtig buiten. Geertje is al aangekleed en ik hijs
me ook snel in mijn warme kleren.
Onze wangen zijn roodgekleurd en onze handen
tintelen als we klaar zijn met het bouwen van een
reusachtige sneeuwpop.
Moeder heeft speciaal voor het kerstmenu wat
winterpeen achter de hand gehouden. Nu komt ze
ons er eentje brengen.
‘Zo’n mooie sneeuwpop verdient een mooie neus,’
lacht ze vrolijk.
Het is al vier jaar lang oorlog en er is niet veel eten

Na een goede nachtrust en met een gevulde
maag, vertrekken de twee. Thuis wachten een
vrouw en nog drie kinderen op hen. Ze krijgen
9

eten mee voor thuis. Het is niet genoeg, beseft
vader, maar er is niet meer. Ik loop een klein
stukje met hen op. Dan ziet Kees de sneeuwpop.
Hij is er verrukt van.
‘Heb jij die gemaakt?’ vraagt hij, ‘hij is prachtig, ik
heb nog nooit zo’n mooie gezien.’
Ik knik trots. Dan nemen we afscheid van elkaar.
Verdrietig kijk ik hen na, wat heb ik met hen te
doen. Pas als ik hen bijna niet meer kan zien,
draai ik me om. Ik kijk recht in het gezicht van de
sneeuwpop. Wat staart hij mij opeens verwijtend
aan. Gemeen bijna. Zijn zwarte kraaloogjes
loensen en zijn steentjesmond trekt een scheve
grijns. Maar dat hij zo boosaardig kijkt, komt
vooral door zijn neus, weet ik ineens: de grote,
knaloranje peen.
In een flits trek ik de peen uit de sneeuwpop en
begin te rennen. Ik ren zo hard ik kan en roep
hard: ‘Kees, wacht!’
Als ik hen eindelijk ingehaald heb, duw ik
Kees de peen in zijn hand en ren zonder
wat te zeggen terug naar huis, naar
de sneeuwpop. Hij ziet er raar uit
met dat gapende, zwarte gat in zijn
gezicht. Raar, maar hij kijkt niet meer
gemeen of verwijtend.
Als Geertje hoort wat er aan de
hand is, moeten we heel hard
lachen om die rare sneeuwman,
zo hard dat er tranen over onze
wangen biggelen.

Voor de ingrediënten van mijn kerstrecept hoef ik
gelukkig niet naar de drukke winkels om
boodschappen te doen of uren in de keuken te
staan, denk ik, terwijl ik de aardappelen schil.
Daardoor heb ik mijn dag aan veel waardevoller
zaken kunnen besteden. Toch staat mijn gasten
vanavond een bijzonder kerstdiner te wachten.
Een diner naar een zeventig jaar oud recept.
Ik heb er geen receptenboek voor nodig, ik ken het
uit mijn hoofd. Het staat voor altijd in mijn
geheugen gegrift.
Ik pink een traantje weg. Dat heb je, met uien…

Mijn kleindochter slaakt
een diepe zucht.
Ik glimlach om de
herinnering. En vader en
moeder? Ach, wat waren ze
trots op ons.
En wat ben ik trots op hen,
nog steeds. Niet geld en bezit
waren hun rijkdom, maar gastvrijheid
en vriendelijkheid. Ze deelden er
royaal van uit. Maar dat zal ik
haar later wel vertellen, mijn
kleindochter van vijf.
Ik sta op. ‘Ik ga naar de keuken.
Vanavond komen immers jouw
papa en mama eten.
En ook tante Geertje.’
10

Uitzondering hierop is de leeftijdsgroep tussen
65 en 74 jaar; hier daalt het aantal juist.

Mentale

• Hoe uit psychische ongezondheid zich
Op verschillende manieren! U kunt zich
bijvoorbeeld down voelen, stress of angst
ervaren of zenuwachtig zijn. Maar ook
lichamelijke klachten hebben soms een
psychische oorzaak. De ernst van psychische
klachten kan variëren van af en toe lichte
klachten tot een gediagnosticeerde psychische
stoornis. Denk hierbij aan een angststoornis of
stemmingsstoornis. Dit hangt onder meer af van
de mate waarin de klachten iemand
belemmeren in het dagelijks leven.

gezondheid
Een gezonde geest is net zo belangrijk
als een gezond lichaam.
Wanneer is iemand mentaal gezond
Hoe uit psychische ongezondheid zich.

• Lichaam en geest
Lichaam en geest vormen één geheel. Ze
beïnvloeden elkaar. Heeft u bijvoorbeeld altijd
pijn, dan kunt u angstig of somber worden. En
ook omgekeerd.
Angst of somberheid kan lichamelijke pijn tot
gevolg hebben. Last van dagelijkse problemen
zoals financiële onrust of drukte op het werk?
Stress en overbelasting kunnen lichamelijke
klachten geven.
Wanneer lichamelijke klachten niet te verklaren
zijn door een ziekte of lichamelijke oorzaak, dan
noemen artsen dit SOLK (Somatisch
Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten).
Ook al is de oorzaak onduidelijk, de lichamelijke
klachten zijn echt en kunnen veel last geven.
Gelukkig is er tegenwoordig meer bekend over
SOLK. Kijk voor meer informatie op
www.onbegrepenklachten.info

• Mentale fitheid
Een psychisch gezond mens voelt zich in principe
tevreden, kan genieten, denkt positief, gaat goed
om met tegenslagen en is tevreden met zijn
sociale relaties. Wilt u uw mentale fitheid trainen?
Dat kan! Net als bij het vergroten van de
lichamelijke fitheid vergt dit wel oefening en
discipline. Wij hebben de volgende tips voor u:
•

Leef met een missie

•

Stel doelen

•

Leef bewust

•

Denk positief

•

Zorg voor vriendschap •

Pieker niet

•

Pak problemen aan

Leef gezond

•

• Hoe psychisch gezond zijn Nederlanders
Bijna 89% van de Nederlanders van 1 2 jaar en
ouder voelt zich psychisch gezond.
Geslacht, leeftijd, alleenstaand of niet en
opleidingsniveau zijn van invloed. Interessant
feitje: mannen, mensen met een partner en
hoger opgeleiden zijn gemiddeld psychisch
gezonder dan vrouwen, alleenstaanden en lager
opgeleiden. Met de leeftijd neemt het aantal
personen met psychische klachten toe.

Mentaal Vitaal
Bent u mentaal fit?
Doe de test op
mentaalvitaal.nl/testmentalefitheid.
Dip of depressie?
We gebruiken de termen vaak door
elkaar maar ze betekenen niet hetzelfde.
Een depressie is meer dan een dip. Met
deze test krijgt u een beeld of er sprake
kan zijn van een depressie:

Mannen, mensen met een partner
en hoger opgeleiden zijn gemiddeld
psychisch gezonder dan vrouwen,
alleenstaanden en lager opgeleiden.

mentaalvitaal.nl/depressietest.
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De Pen Van
Helma van Heeswijk

Iedereen die een stukje wil schrijven kan dat hier.
Hierna wordt de pen doorgegeven aan een ander lid.
Daardoor komen verschillende onderwerpen aan bod.

Als het slecht weer wordt, ga ik met mijn
hobby’s binnen aan de gang zoals, Ik schilder
stenen en maak legpuzzels. Verder kleur ik
ook diverse Mandela’s.

Ik zal me even voorstellen.
Ik ben Helma van Heeswijk, ik kom uit
Schijndel. Bij het schrijven van ‘De Pen’ is het
11½ jaar geleden dat ik van mijn man Willy
een nier kreeg. Elk jaar vieren we dat met
een leuk uitje.

We gaan ook graag naar de Intratuin om
ideeën op te doen, want ik doe ook heel
graag bloemschikken. Zeker met de komende
kerstdagen ben ik actief hiermee.
Verder genieten we van de kinderen en
kleinkinderen en hopen nog van alles te
kunnen genieten.

Samen met Willy heb ik een volkstuin. Ik ben
daar voor de bloemen, Willy voor de
groenten. Hier zijn we in het voorjaar en
zomer veel te vinden. Bij mooi zomerse
dagen gaan we fietsen. We hebben een groot
stuk van Brabant, Limburg en de Veluwe
gezien.

Ik geef de pen door aan Paul Buysse
12

KO K E N
E N

4. Haal de pan van het vuur en voeg nu de room toe, giet
in een schaal en dek af met wat plastic folie zodat er
geen vel vormt en laat afkoelen.
5. Verwarm de oven voor op 200°, zorg dat de bakplaat
mee opwarmt.
6. Nu kan je het deeg gaan maken. Doe de bloem en de
boter in een keukenmachine en druk op de pulseknop
tot het mengsel op broodkruim gaat lijken (hoeft niet
fijn te zijn, mogen dikke brokken zijn). Terwijl de
machine aanstaat doe je nu het losgeklopte ei met
water erbij en zo krijg je een samenhangend geheel.
Haal uit de machine en kneed nog even door en maak
er een bal van. Weeg nu het deeg en haal 280 gram er
vanaf, dat wordt de deksel van de schaal.
7. Je kan het natuurlijk ook zonder machine maken. Doe
de boter en de bloem in een kom en werk je vingers
erdoor tot je een kruimelig geheel hebt. Voeg nu in een
kuiltje het losgeklopte ei met water toe en werk door
het deeg tot je een samenhangend geheel hebt.
8. Rol het deeg nu uit op een bebloemd werkvlak tot het
vrij dun is en zeker 4 cm groter is dan de ovenschaal of
pie dish en leg het daar nu in en druk goed aan in de
hoeken en tegen de bodem zodat er nergens
luchtbellen overblijven. Zorg dat het ruim over de rand
heenhangt.
9. Doe de kipblokjes door de afgekoelde saus samen met
de prei (en eventueel de ham) en giet de vulling in de
ovenschaal.
10. Met wat losgeklopt ei smeer je de randen in zodat de
deksel zometeen mooi vastplakt.
11. Rol de rest van het deeg uit en dek de schaal hiermee
af. Druk de randen mooi op elkaar en snij met een
scherp mes de randen mooi bij. Maak met een mes
3 kleine gaatjes in de deksel van de schaal en met de
rest van het ei smeer je het deeg in zodat je een mooi
glanzend laagje krijgt
PER PORTIE
12. Schuif in de oven op de bakplaat
en bak gedurende 35 - 40 minuten
Eiwit 42 gr
tot de taart mooi goudbruin en
Natrium 273 mg
Kalium 775 mg
de vulling goed heet is.

G E N I E T E N

Pastei met kip, ham en prei
aantal personen

/

ingrediënten
Voor de vulling
• 3 kipfilets, 10 min. gepocheerd en daarna in blokjes
gesneden
• 250 ml van dat kookvocht, overgehouden na het
pocheren
• 75 gram ongezouten boter
• 2 dunne preien, schoongemaakt en in ringetjes
gesneden
• 2 teentjes knoflook, geplet
• 50 gram bloem
• 200 ml magere melk
• eventueel 1 eetlepel witte wijn
• 150 ml room (ik gebruik alpro soja room)
• eventueel 80 gram hamblokjes
• zwarte peper
Voor het deeg
• 350 gram bloem
• 200 gram koude boter
• 1 groot ei, losgeklopt met 1 eetlepel koud water
• wat losgeklopt ei om over het deeg te strijken

Fosfor 465 mg

bereiding

Romige bleekselderijsoep

Het originele recept vraagt om de kip te pocheren in
water met daarin een kippenbouillonblokje maar je kan
hiervoor alternatieven gebruiken, zoals zelfgemaakte
groentebouillon met hierin een laurierblaadjes
natriumarme bouillon van een blokje of gewoon water
met laurierblaadjes en wat peperkorrels.

aantal personen
ingrediënten
•
•
•
•
•
•
•

1. Smelt 25 gram van de boter in een pan en bak de prei
er zachtjes 2 minuutjes in mee tot ze zacht maar niet
gekleurd zijn. Doe er nu de knoflook bij en bak nog 1
minuut.
2. Doe het nu in een kom om af te laten koelen en zet de
pan terug op het vuur. Doe hier de rest van de boter
in en zodra die gesmolten is doe je de bloem erbij.
Roer nu constant terwijl je het een klein minuutje laat
bakken. Doe nu beetje bij beetje de melk erbij en blijf
constant roeren zodat er geen klontjes ontstaan. Voeg
nu het kookvocht beetje bij beetje toe, terwijl je nog
steeds constant roert.
3. Laat zachtjes sudderen, terwijl je roert, tot je een
mooie dikke saus hebt en laat het 3 minuutjes
doorsudderen. Breng op smaak met peper.

1 grote stronk bleekselderij, ongeveer 550 gram
2 preiwitten, ongeveer 150 gram
25 gram ongezouten roomboter
1250 ml natriumarme groentenbouillon
125 ml kookroom
Zwarte peper naar smaak
Fijngesneden bieslook als garnering

bereiding
1. Van de grote stronk bleekselderij snij je de onderkant
zodat je allemaal losse stengels overhoudt.
Van die losse snij je vervolgens een klein stukje van de
bovenkant.
2. De bladeren kun je gewoon laten zitten en de draadjes
ook. Was de bleekselderij wel goed voordat je alles in
kleine stukjes snijdt.
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De saus en de schuimpjes kunt u een dag
van tevoren maken. Bewaar de schuimpjes
dan wel in een goed afgesloten trommel.
Als u de schuimpjes helemaal wit wilt
houden, bak ze dan maximaal
op125°C. Dit duurt wel langer:
ongeveer een uur.

3. Snij de boven- en onderkant van de 2 preien af en snij die
in dunne ringen.
4. Smelt in een soeppan 25 gram ongezouten boter 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 5 - 10 minuten zachtjes stoven.
5. 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.
6. Draai het vuur uit en pureer de soep nu goed in een
keukenmachine of met een staafmixer. Hoe langer je
pureert, des te beter. De soep moet een hele fijne
textuur krijgen.
7. Warm de soep nu weer zachtjes
PER PORTIE
op en voeg de room toe.
Eiwit 4,2 gr
Laat niet meer koken.
Natrium 122,5 mg
8. Breng op smaak met lekker
Kalium 718 mg
wat zwarte peper en serveer
Fosfor 163,5 mg
met fijngesneden bieslook.

Gegrilde kalkoenfilet met
pompoenpuree*
* De puree kunt u eerder maken en op het laatste
moment opwarmen. Het stomen van de pompoen kan in
een stoommandje, maar ook in een metalen vergiet.
Heeft u geen grillpan, dan kunt u de kalkoen ook in de
koekenpan bakken.

aantal personen
ingrediënten

Ijs met Limoenschuimpjes

•
•
•
•
•
•
•

aantal personen
ingrediënten
•
•
•
•
•
•

1 limoen
1 eiwit
80 g suiker
1 tl maïzena
2 passievruchten*
passievruchtensorbetijs

½ kilo pompoen
100 g Mon Chou
4 blaadjes salie
peper
1 tl cayennepeper
200 g kalkoenfilet
chiliolie

bereiding
1. Snijd de pompoen in parten, schil ze en verwijder de
pitten en draden. U moet 300 schoon vruchtvlees
over houden.
2. Stoom de stukken pompoen een half uur boven een
pan kokend water, tot ze zacht zijn.
3. Stamp de pompoen tot een puree en roer de
roomkaas, fijngesneden salie en beide pepersoorten
erdoor.
4. Houd de puree warm.
5. Snijd de kalkoenfilet in dunne plakken en bestrijk ze
met een beetje chiliolie.
6. Verhit een grillpan en bak de kalkoen in ca. 3 minuten
per kant gaar met lichte grillstreepjes.
7. Serveer met de warme puree.
PER PORTIE
8. Bevat per persoon: 200 mg natrium,
950 mg kalium,
31 g eiwit, 350 mg fosfaat

* Kunt u niet aan passievruchten komen, vervang ze dan bijvoorbeeld
door een halve rijpe peer en het ijs door perensorbetijs.

bereiding
1. Rasp de schil van de helft van de limoen en pers deze helft
uit.
2. Klop het eiwit stijf met 50 g suiker.
3. Klop de maïzena en ½ el limoensap erdoor.
4. Verwarm de oven voor op 150°c.
5. Bekleed een bakplaat met een stukje bakpapier.
6. Schep 4 hoopjes eiwitschuim op de plaat en bak de
schuimpjes 40 minuten. Ze moeten van buiten droog zijn,
maar van binnen nog een beetje kleverig.
Laat de schuimpjes in de oven afkoelen.
7. Kook de rest van het limoensap, 30 g suiker,
1 tl limoenrasp en 50 ml water in maximaal 10 minuten tot
een siroop. Roer af en toe en pas op voor spetters.
8. Laat de siroop afkoelen.
9. Snijd de passievruchten open en schep het vruchtvlees
door de limoensiroop.
10. Schep twee bolletjes ijs op elk bord, leg er twee schuimpjes
naast en schep er twee el saus over.
11. Snijd de overgebleven halve limoen
in plakjes en garneer het
PER PORTIE
ijs hiermee.
PER PORTIE
12. Geef de rest van de saus er
Eiwit 3 gr
Natrium 50 mg
apart bij.

PER PORTIE
Eiwit 31 gr
Natrium 200 mg
Kalium 950 mg
Fosfor 350 mg

Kalium200 mg
Fosfor 30 mg

Smakelijk
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Puzzels
Puzzel

BREINBREKER 1
stuur

de op

lossin
g
in vóó van de wo
ordzo
r 15 fe
aak k
eker
bruari
ans o
p een
cadea
ubon

en m

december
diner
donker
engelen
ezel
familie
geboorte
gezelligheid
goud
herders
kaars
kerstboom
kerstmis
kerststol
koningen
kribbe
lichtjes
piek
slee
stal
ster
wierook

Kun jij 2 lucifers verplaatsen
en daarmee 7 vierkanten
te maken

BREINBREKER 2
Welk getal moet op het
vraagteken staan

WOORDZOEKER 1

BREINBREKER 3

Kwestie van logisch denken.
welke cijfers moeten op de plek
van het vraagteken?

1 + 1 = 121
1 + 2 = 134
2 + 2 = 444
3 + 2 = 954
3 + 3 = ???

WELKE KERSTLIEDJES HERKEN JE
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Het is de bedoeling dat u op de puntjes steeds een plaatsnaam invult.
Samen met de hele familie deze puzzel oplossen onder de kerstboom. Gezelligheid ten top.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

Het is gezellig om met nonnen te schaken, maar het is spannender als ik met …
De burgemeester zou een oom planten, maar het gat liet hij door zijn …
Ik probeerde de kromme haak terug te buigen en nu breekt hij. Jammer ik had hem …
Er is een varken te water geraakt. Ik denk dat ik de eigenaar nu naar zijn …
Hij bleef zonder bericht weg. Ik was er ook niet, maar ik had een …
Mijn broer luistert graag nar gezang van krekels, maar ik hoor liever …
Nadat de dief de juwelen gestolen had, rende de juwelier de straat op en riep …
Zijn al die draden precies even lang? Ik weet het niet, ik heb er pas …
Het is bekend dat hij slecht een bal kan vangen, maar nu scheelde het weinig of hij …
Ze hadden El niet uitgenodigd, maar denk je dat het …
Na die hevige vechtpartij in de herberg vond de waardin bij thuiskomst een …
Toen de klei op was, kon men gelukkig nog een tijd met …
Een koekoek vroeg zich af, waar zal ik mijn …
Piet Lut weet altijd alles. Ga dus bij moeilijkheden steeds bij …
Als ik bij hem niet slaag, kan ik altijd nog bij …
Zo’n klein beetje hout voor zoveel geld? Ik wed dat ik daarvoor een heel …
De meeste herten lagen rustig in het gras. Ik zag maar één …
Ik vind de sluis van Antwerpen mooier dan de …
Monniken bidden, ridders vechten. Het is rustiger in een monnikenkapel dan in een …
Anna trouwde kasteelheer Hugo. Het hele hof was het er mee eens, want Anna was …
Ze hoeft slechts even in de zon te zitten en …
Ik houd slechts van zomers, vandaar dat ik voor de …
Ik schaak slecht, maar ik weet dat ik nog …
Toen het jongetje uit het kolenhok kwam, zei moeder: “Kind wat zie je …”
Het fruit is op. Ik denk dat ik maar eens om …
Ik brostel mijn haar toch ook niet met een potlood. Denk je dan dat ik met mijn …
Met z’n zessen in een MINI gaat nog, maar je kunt er geen …
Ik vertrouw die jonge tandarts nog niet zo. Ik denk dat ik nog naar de …
Weg met die suikerpot. Ik hoef mijn thee niet …
Een spar als kerstboom is mij te duur. Ik denk dat ik het bij een …
De buurvrouw van Els zei tegen haar man: “Ik ben bang dat jij van …”
Het dooit nu al een week, maar bij Amsterdam is de sneeuw nog maar …
Mijn kleed is versleten. Ik denk dat ik een …
De spar stond in de mist, maar de boswachter zag de …
De burgemeester van Ameland ging op bezoek bij de …
‘Jij gaat dienst doen op de sluizen’, zei de directeur.’Ja, maar’, zei de man,’ik …
Een zak meel per uur wil zeggen dat ik er per dag …
Een schipper zei: ‘Als de Maas te laag staat, denk ik dat ik naar de …
Bij nood moet de kapitein de bel op het …
Een … is beter dan een vuil kanaal.
‘Oei’, dacht de nudist, ‘als die wesp maar niet mijn …
De babyuitzet was al verkocht. Dus had het nakomertje geen …
De melk is niet bedorven, maar wel een beetje …
Het hoofd van de gladheidsbestrijdingsdienst zei: ‘Ik kan niet
overal strooien, omdat ik met een tekort aan …
Is dat de koningin? Ja hoor, …
Als mijn fiets kapot is, …
De kar zakte door zijn …
In de Drentse bossen werkt men nog met …
Waarom wilde je die haak rechtbuigen? Nou, ik hoef zo’n …
Weet jij wat je chef verdient? Nee, hij praat nooit….
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PLATFORM VOOR NIERPATIËNTEN ÉN HUN NAASTEN

We gaan in de komende nummers van ons Nieuwsbulletin vragen van nierpatiënten plaatsen
en raden u zeker aan eens een kijkje te nemen op de website van nieren.nl

Kijkt u wel eens op nieren.nl ? Hier vind u:
•
•
•
•
•

betrouwbare informatie over leven met nierschade,
ontmoet u mensen met een nierziekte net als u in een veilige omgeving.
kunt u uw kennis delen en ervaringen delen
een gesprek aangaan met lotgenoten en deskundige
en recepten.

Vragen aan een diëtiste
Mag ik als transplantatiepatiënt yoghurt
eten? Wat is het voordeel van yoghurt boven
melk? Is yoghurt gepasteuriseerd of hoeft dat
niet? Wat is het voordeel van biologische
yoghurt?
Na transplantatie bent u extra gevoelig voor
voedselinfecties. Daarom is het belangrijk om een
aantal maatregelen te nemen qua hygiëne, o.a. geen
rauwe melk maar gepasteuriseerde melk. Uitgebreid
advies hierover vindt u op de website van nieren.nl:
https://www.nieren.nl/bibliotheek/13-voeding-en-dieetbij-nierschade/184-voeding-na-transplantatie
Uw vraag over Yoghurt: Yoghurt is een melkproduct dat
bestaat uit gepasteuriseerde melk en melkzuur. Dit
melkzuur ontstaat door fermentatie; de melksuikers
worden door melkzuurbacteriën omgezet in melkzuur.
Hierdoor heeft yoghurt een zuurdere smaak.
Deze melkzuurbacteriën zijn veilig om te gebruiken na
transplantatie.

Over het algemeen is deze biologische melk
gepasteuriseerd en dus veilig te gebruiken. Er zijn
biologische boerderijen die rauwe melk gebruiken om
yoghurt te maken maar dit is niet verkrijgbaar in de
supermarkt.
Het voordeel van yoghurt boven melk: Yoghurt levert
dezelfde goede voedingsstoffen als melk en andere
melkproducten (eiwit, vitamine B2, B12 en calcium), let
er alleen wel op dat er niet te veel toegevoegde suikers
in zitten. Onderzoek toont aan dat dagelijks eten van
60 gram yoghurt of meer de kans op diabetes type 2
mogelijk verkleint

Mag ik goed doorbakken bloedworst eten?
Zoals u wellicht weet wordt na
transplantatie het gebruik van
producten waar
varkensbloedproducten in zijn
verwerkt afgeraden in verband
mogelijke besmetting van Hepatitis E.
Hier valt bloedworst ook onder. Als
een product varkensbloed bevat,
staat op het etiket ‘varkenseiwit’ of
‘varkenshemoglobine’.
Deze worst kan echter wel gegeten
worden indien ze voldoende wordt
verhit. Dit houdt in: verhitten boven
de 75 °c.
Er schijnt ook runder bloedworst te
bestaan. Hier kunt u bij twijfel ook
voor kiezen.

Zuivelproducten met probiotica
(levende goede bacteriën) zoals Yakult,
Vifit en Activia worden wel afgeraden
na transplantatie.
Het verschil tussen gewone yoghurt en
biologische yoghurt: Biologische
yoghurt wordt gemaakt van
biologische melk. Deze melk wordt
geproduceerd op een zo duurzaam
mogelijke manier, zoals: geen
preventieve antibiotica voor de koeien,
geen kunstmest en chemische
bestrijdingsmiddelen in de wei, de
koeien staan langer buiten enz.
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OLLEN VAN MOS

KERSTB

Wat heb je nodig voor deze kerstbollen
•
•
•
•
•
•
•

3 bollen van piepschuim (twee helften) van
verschillende groottes
Heel veel mos
Binddraad
Kerstballetjes en andere kleine decoratie zoals
houten sterretjes
Takjes van het Zilverstruikje of ander kerstgroen
Lijmpistool
Eventueel: spuitsneeuw

DRIEHOEK MET

Hoe maak je de kerstbollen van mos?

EUCALYPTUS TAKKEN

Snijd van één helft een ‘kapje’ van de onderzijde af,
zodat de bol straks goed blijft staan. Schuif nu de
piepschuimhelften op elkaar. Maak de mos wat dunner
door hier en daar wat donkerbruin ‘zand’ en takjes van
de onderzijde van het mos te verwijderen.

Benodigdheden

1

Leg een lap mos op je bol en wikkel er binddraad
omheen. Blijf de mos aanvullen en de draad eromheen
wikkelen totdat je geen piepschuim meer ziet. Trek het
draad stevig aan terwijl je wikkelt. Zit de mos goed
vast? Bind dan de binddraad vast aan zichzelf. De basis
is klaar! Doe ditzelfde met de andere twee bollen.

Knoop de bamboe in een
driehoek

Bamboestokken
Eucalyptus
Snoeischaar
Draadtang
Wikkeldraad
Touw

Bedenk eerst hoe groot je de driehoek wilt
gaan maken. Voor een wat grotere krans
kun je de bamboestokken 60 cm lang
maken, maar als je een wat kleinere wilt
kun je ze ook halveren en ze bijvoorbeeld
30 cm lang maken. Als je de bamboestokken op het
juiste formaat hebt geknipt of gezaagd kun je ze
met touw aan elkaar knopen. Gewoon stevig
vastmaken is voldoende, er komt niet veel gewicht
aan te hangen.

Nu is het tijd om de mosballen te gaan decoreren.
Gebruik hiervoor je lijmpistool. Lijm de sterretjes,
takjes groen, kleine kerstballetjes en andere
versieringen vast op de bovenzijde van je mosbal.
Gebruik wat meer decoratie op je grotere bollen dan
de kleinere. Laat het geheel even drogen. Spuit tot slot
wat sneeuwspray over de bol voor een winters effect.

2

Knip eucalyptus op de juiste lengte

Knip nu de eucalyptus af zodat er geen vertakkingen meer
zijn, alleen nog enkele takken. Wij hebben er ook wat
zilveren asparagus tussen gedaan voor een extra vleugje
kerstsfeer. Uiteraard kun je ook andere soorten
kerstgroen gebruiken zoals nobilis of mooie
bessentakken. Maak er je eigen creatie van! Het fijne van
eucalyptus is wel dat het indroogt waardoor je de krans
lang kunt bewaren.

Als je bepaalde decoraties niet wil besneeuwen (zoals
de blauwe minikerstballetjes op onze ballen), dan kun
je die natuurlijk het beste pas na de sneeuwspray op
de mosbol plakken. Heb je alle decoraties op de juiste
plek gelijmd en is je sneeuw droog? Dan zijn je
mosbollen klaar!

3

Bind de eucalyptus aan de driehoek

Bind nu de eucalyptus aan de driehoek vast met het
wikkelderaad. Knip een paar kleine stukjes af en begin dan
de takken vast te maken. Het is handig om een een aantal
verschillende takken in een keer vast te maken en daarna
lege plekken op te vullen. Wij hebben nu vanuit één hoek
de takken naar buiten toe vastgemaakt. Maar het is ook
leuk om de takken vanuit een andere hoek van de
driehoek vast te binden of om juist de hele driehoek te
.
bedekken met groen.
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Of gaat u liever voor het grote feest van Jumbo, waarin
vader Jumbo iedereen die hij tegen komt en eenzaam
lijkt te vinden uitnodigt voor een groot feest.
Het grote feest waar alles in overvloed is blijkt een
droom te zijn. Maar wel zoals vader Jumbo zegt “ik heb
een fijne droom gehad”.

Jacqueline

Het einde van het jaar nadert, de top 2000 staat weer
voor de deur. Sinterklaas is goed en wel vertrokken of
de dennennaalden vliegen alweer om je oren. Overal
komen de kerstversieringen weer tevoorschijn, het is
weer vroeg donker en straten worden weer extra
verlicht.
De kerstmuziek klinkt weer op de radio en ook de
kerstcommercials ontbreken niet. Ieder jaar proberen
de supermarktketens elkaar weer te overtreffen met
hun reclames.
Als de Sint met één voet op de boot terug naar Spanje
staat verschijnen de eerste kerstcommercials. De
supermarktketens moeten goed verdient hebben dit
jaar want het lijken qua lengtes bijna videoclips.
Ook dit jaar zijn er weer mooie commercials; die van
de AH is met twee verliefde hamsters die samen kerst
vieren. Maar in mijn ogen maakt de zin ’leuk hé die
cavia’s’, ‘nee, mam het zijn hamsters’, de reclame tot
een echt succes.
Volle gedekte tafels, met verschillende mensen aan
tafel zien we vaker in de commercials.Mooi muziekje
eronder en dan laten zien dat je goed bent voor je
medemens.

Op een of andere manier is er veel te doen over de
tenenkrommende commercial van de Lidl. Waarom
weet ik niet. Ik bekijk de commercial en hij raakt me
meteen. Deze commercial lijkt voor mij het meest op de
realiteit. In de ene flat zie je een gezin die meedoet aan
alle dingen die bij kerst horen; kerstboom zetten,
verlanglijstje maken, gezellig samen zijn en in de andere
flat zie je een moeder er haar zoon die het niet breed
hebben. De kerstboom bestaat uit een papieren versie
die zoonlief heeft gemaakt, geen kadootjes en geen
mooie vol gedekte tafel. Ik denk dat meer mensen zo
kerst vieren als we zelf in de gaten hebben. Misschien is
dit commercial gezin wel dichterbij in je eigen leven dan
je denkt. Gelukkig hebben de medeflatbewoners in de
gaten wat erbij dit gezin speelt. Ik hoop daJensen die in
armoede leven allemaal gezegend zijn met een
medemens die hun in de kerstdagen niet vergeet.
Fijne feestdagen.

De dame die bij de Aldi boodschappen doet en daar
altijd het zelfde winkelwagentje treft.
De grote vraag is tot het einde van de commercial of de
vrouw ook met kerst boodschappen komt doen.
Met een zielig muziekje eronder en een wachtende
winkelwagen verandert het winkelwagentje bijna in een
menselijk figuur waar je medelijden mee krijgt.
En dan ook heel blij bent als de vrouw toch komt.
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advertentie

COBY
MARJA
MARCO
LIESBETH
FRANCIEN
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advertentie

VOS Citroën

staat voor

persoonlijk advies

De pneumokok is een bacterie die
oor- en longontsteking kan
veroorzaken, maar ook
bloedvergiftiging en
hersenvliesontsteking.

Met meer dan vijftig jaar ervaring met Citroën
zijn wij een Citroëndealer die alle
kneepjes van het vak kent.
Al onze medewerkers werken
vanuit de voorliefde voor Citroën.
Authentieke Brabantse gezelligheid staat
bij ons hoog in het vaandel.
In onze showroom vindt u geen gehaaste
verkoopmedewerkers met slimme praatjes,
maar goedlachse collega’s die eerst een
bakje koffie aanbieden

VOS

Gewoon goed.

DEN BOSCH
WAALWIJK
GENDEREN

Locatie Waalwijk | Showroom + werkplaats
Vos Zanddonk B.V. | Zanddonkweg 2, Waalwijk | 0416 33 33 21
Locatie Genderen | Showroom
Aart Vos B.V. | Genderensedijk 11, Genderen | 0416 35 11 05
Locatie Den Bosch | Showroom + werkplaats
Automobielbedrijf Vos Den Bosch BV | Rietveldenweg 58 A | 0416 33 33

Elk jaar krijgen ongeveer 10.000 mensen
in Nederland een infectie met een
pneumokokkenbacterie. Ongeveer 2.500
patiënten per jaar worden met ernstige
pneumokokkenziekte (bloedvergiftiging of
hersenvliesontsteking) in het
ziekenhuisopgenomen. Van die 2.500
patiënten overlijden er ongeveer 300 en
hebben 75-100 patiënten ernstige blijvende
klachten. De ziekte komt het meest voor bij
kinderen onder de 2 jaar én bij mensen van
60 jaar en ouder.
Een vaccinatie tegen pneumokokkenziekte
beschermt u tegen deze bacterie. Inenting
is voor ouderen nu nog op eigen kosten,
maar vanaf het najaar van 2020 niet meer.
Alle volwassenen van 60, 65, 70 en 75
jaar oud ontvangen dan eens in de 5 jaar
een uitnodiging van hun huisarts voor een
pneumokokkenvaccinatie.
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BREINBREKER 1
Een kerst sok is 2, namelijk 12 gedeeld door 6.
Een kerstman is 5. En een klok is 4.
In de laatste regel gaat vermenigvuldigen voor
optellen. Dan krijg je de som 6 keer 5 = 30.
Plus twee kerstklokken, is 8.
In totaal is de uitkomst van deze kerstsom 38.

BREINBREKER 2

BREINBREKER 3
Het eerste getal van het
antwoord is het eerste
getal in het kwadraat te
doen. Dus 3 x 3 = 9. Het
tweede getal is de 2
getallen bij elkaar optellen:
dus 3 + 3 = 6. En het
laatste getal is het tweede
getal in het kwadraat
doen: dus 3 x 3 = 9. Dus
969.

REBUSSEN

1. Monnikendam
2. Bodegraven
3. Haastrecht
4. Zwijndrecht
5. Goedereede
6. Vogelenzang
7. Houtem
8. Tiengemeten
9. Hattem
10. Elspeet
11. Dodewaard
12. Zandvoort
13. Eibergen
14. Lutteraden
15. Utrecht
16. Boskoop
17. Hindeloopen
18. Amsterdam
19. Ridderkerk
20. Heerhugowaard
21. Bruinisse
22. Winterswijk
23. Rotterdam
24. Bolsward
25. Appelscha

26. Kampen
27. Zevenbergen
28. Oudega
29. Zoetermeer
30. Den Hout
31. Elshout
32. Halfweg
33. Nieuwkoop
34. Den Helder
35. Buren
36. Woubrugge
37. Achtmaal
38. Waalwijk
39. Schipluiden
40. Schoonebeek
41. Kruisland
42. Boxmeer
43. Zürich
44. Zoutkamp
45. Zeist
46. Lopik
47. Assen
48. Beilen
49. Krommenie
50. Overloon

OPLOSSINGEN

Stille nacht Heilige nacht
O Dennenboom O Dennenboom
Midden in de winternacht
Er is een kinderke geboren op aard

Puzzel

www.npvdb.nl

Kijk voor meer informatie op www.rookmelders.nl.
•
•
•
•
•

U kunt deze webinars terugkijken op onze website
Daar vindt u alle webinars van 2021 mocht u die
gemist hebben of nog een terug wilt kijken.

Hang op elke verdieping minimaal één
rookmelder.
Hang rookmelders op iedere vluchtroute - van de
kamer tot aan de voor- en achterdeur.
Hang voor extra veiligheid ook rookmelders in
bijvoorbeel de slaapkamers.
Gebruik het liefst rookmelders die u kunt
koppelen. Gaat één melder af, dan gaan de
anderen automatisch ook af.
Test ze regelmatig. Doe dit bijvoorbeeld elke
eerste maandag van de maand. Hoort u het
alarm niet? Controleer dan de batterij.

09-12-2021 Eenzaamheid en voeding & leefstijl.
29-11-2021 Positieve gezondheid
04-11-2021 Leven met een donornier.
Wat betekent dat op de langere termijn?
13-10-2021 De derde vaccinatie

Heeft u op elke verdieping een rookmelder?
Rookmelders redden levens. Daarom zijn ze per 1 juli
volgend jaar verplicht. In elk huis, op elke verdieping.
Waar kunt u op letten als u een rookmelder ophangt?
We geven graag wat tips:

terugblik

advertentie

advertentie

Bowling- en Partycentrum Maaspoort
Marathonloop 3
5235AA ‘s-Hertogenbosch
telefoon: 073 64 11 665
info: receptie@bowlingmaaspoort.nl

Bij ons bent u aan het goede adres voor: bowlen, kinderfeestjes en
bowlingarrangementen met een feestelijk tintje
Onze multifunctionele Maaszaal biedt ruimte aan 40 tot 400 personen

Kijk voor onze seizoenaanbiedingen op

www.bowlingmaaspoort.nl

advertentie

Comfortabele dialyse in een gastvrije omgeving
Kleinschalig, persoonlijke benadering
Makkelijk bereikbaar
Landelijk opleidingscentrum voor thuishemodialyse
Mogelijkheid voor poli controle
Peritoniaal dialyse
Voorbereiding en nazorg niertransplantatie
Grote patiënttevredenheid

U bent van harte welkom om een kijkje te komen nemen.
Neem van te voren contact op met:
Thelma van der Heijden
Hoofdverpleegkundige Dialysecentrum Ravenstein
adres: De Verver 1e, 5371MZ Ravenstein
telefoon: 0486417120 internet: www.dialysecentrumravenstein.nl

advertentie

Wij verzorgen al uw drukwerk.
Handels drukwerk zoals bijvoorbeeld
briefpapier, enveloppen, visitekaartjes,
orderbonnen, offertemappen, enz.
Een zeer grote diversiteit aan familie
drukwerk zoals geboorte-, huwelijks- en
jubileumkaarten.
Periodiek drukwerk en andere boekwerken
zoals bedrijfs bulletins, dorpsbladen en
clubbladen.
Reclame drukwerk, kleuren en/of zwart-wit
brochures en flyers.
Neem gerust contact met ons op en informeer
vrijblijvend naar de mogelijkheden.

Dr. Ariensstraat 27
5351 GB Berghem
Tel. 0412-401875
info@drukkerijtheunisse.nl
www.drukkerijtheunisse.nl

