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Belangenvereniging
Hart- en Vaatpatiënten afd.2 M.-Limburg
www.belangenvereniginghartenvaatpatienten.nl

Lid van de

Aan alle leden van de BHV Afdeling 2 Midden-Limburg
Het is weer zover en snel gegaan en het jaar is alweer bijna voorbij en op zaterdag 8 december 2018 luiden we hopelijk met velen het jaar
2018 uit met een toostje, een feestje, en een dinertje en op naar 2019. DE EINDEJAARONTMOETING dus en in ons vertrouwde clublokaal biej
Geraats in Grathem Alle PATIËNTENVERENIGINGEN hebben tot doel de bij hen aangesloten leden te informeren, samen te brengen af en toe een
leuke tijd te bezorgen en dat lukt de BHV-Midden-Limburg nog steeds goed.
Wij verwachten jullie in Zaal Geraats Markt 5 te Grathem.
Zaal pas open om 13.30 uur en echt niet eerder.
PROGRAMMA:
13.30 – 14.00 uur
Velen komen binnen en de eerste slok is er als afscheid
van
een goed 2018 en een Prosit op 2019
Proost!
14.00 – 14.05 uur
Woordje van welkom door vervangend voorzitter
– 14.45 uur ieërste optraeje van Mat Broens. Een keyboard-virtuoos die
aan zijn instrument de mooiste melodieën weet te ontlokken.
Evergreens, nieuwe songs, oude liedjes die men mee kan zingen of
neuriën. Voor elk wat wils en hij zingt er zelf ook nog bij. Het belooft een
leuke en fijne en gezellige middag te worden.
14.45 – 15.15 uur pauze; wat bijkletsen, een bestellinkje doen even de beentjes strekken
15.15 – 16.00 uur twieëdje optraeje
16.00 uur We zwaaien Mat Broens uit, hopelijk pas na enkele Zugaben.
De tafels worden verder opgemaakt en de geuren en de geluiden uit de
keuken zijn veelbelovend. Nog even en we kunnen gezellig, rustig keuvelend en onthaastend gaan genieten van het
bekende, goed verzorgde en lekkere diner. Het wordt weer een feestmaal… en daar is het om begonnen.
±18.00 uur Slotwoord en dan tevreden en voldaan naar huis nagenietend van weer een fijne contactmiddag.
* Wij vragen een bijdrage in de kosten en ook dit jaar weer voor een schappelijke prijs.
Een gezellige middag met een consumptie, 1½ uur entertainment en een heerlijk en
uitmuntend verzorgd diner voor:
Leden € 27.50 p.p. - niet-leden (introducés) €32.50p.p. Slechts één introducé per lid.
Deze bijdrage over te maken tot uiterlijk 30 november a.s. op Rabobankrekening:
IBANNUMMER: NL68 RABO 0157 5081 10 t.n.v. Penningmeester BHV, Rutgerstraat 2 6067
EG Linne onder vermelding van “Eindejaar” en lidno …………. (zie adressticker) In
uitzonderlijke gevallen is een latere aanmelding mogelijk en zo ook een onverhoopte
afmelding.
Dat kan dan telefonisch rechtstreeks maar wel tijdig bij de penningmeester (0475–
463159) De kok wil graag weten voor hoe velen hij gaat koken
Attentie: Ook nu weer maken wij van de gelegenheid gebruik u te attenderen op het
voortbestaan van de club. Ledenwerving is hiervan een onderdeel, maar ook de zoektocht naar eventuele nieuwe
bestuursleden.
Het huidige Bestuur functioneert nog goed, maar langzaamaan zal hier en daar de leeftijd een remmende rol spelen en zijn
tol gaan eisen, afgezien nog van gezondheid en lichamelijk welbevinden. Er is nog steeds geen voorzitter.
Het voortbestaan ligt gedeeltelijk ook in uw handen. Mogen we op u rekenen?
PATIËNTENVERENIGINGEN: HUN BESTAANSRECHT IS ER ABSOLUUT.
* Dit wordt groter naarmate de ontwikkelingen in de zorgsector zich gaan toespitsen op mantelzorg, zelfredzaamheid en
participatie (elkaar zo lang mogelijk helpen)
De overheid trekt zich meer en meer terug en men mag het voortaan zelf zo´n beetje uitzoeken.
De verenigingen kunnen daarbij helpen. De oprichters hadden destijds, met hun vooruitziende blik, al goed door dat in
de zorg een stevige organisatie een must is omdat er grote belangen te behartigen zijn. Verenigd in een
overkoepelende organisatie (NPCF) is het mogelijk een stevige vuist te maken in de richting van de zorgverleners.
* Onze website is operationeel – wordt goed bezocht / het mag nog meer.
Op een goed 2019
Blijf onze site bezoeken: http://www.belangenvereniginghartenvaatpatienten.nl/ klik op «Regio’s» dan op
«Midden-Limburg» en u blijft op de hoogte van onze activiteiten en «als u regelmatig daar aan deelneemt» ziet u zichzelf terug in
de fotogalerij.
Namens het bestuur een fijne afsluiting toegewenst: secretaris:

BHV 2018

Hub Nijsen
Nieuwe Mergelweg 25
6067 GS Linne 0475-461475

