
 
 

 

 
 
  
      
                                          

 
 
REGIONIEUWS – JANUARI 2020 
 
Namens alle vrijwilligers van de Cardiobezoekgroep en de Hart&Vaatpuntmiddagen 
wensen wij u een zo goed mogelijk jaar toe. Helaas hebben wij al binnen gekregen 
dat het jaar niet voor iedereen met een goede berichten van start is gegaan. 
Wanneer wij van die berichten ontvangen houden wij als u dat op prijs stelt graag 
contact met u. Wij weten dat niet automatisch, dus onze vraag aan u : laat het graag 
even weten. 
 
Om alvast te noteren in uw agenda  
Donderdag 20 februari 2020  Hart&Vaatpuntmiddag 
Thema: Hartfalen en thuismonitoring. 
Spreker:Hartfalenverpleegkundige: mw. Riet Schouten uit het Dijklander Ziekenhuis. 
 

Wij begroeten u op deze middagen graag met uw partner of als belangstellende. 
Inloop bij het personeelsrestaurant in het WFG vanaf 14.15 uur. 
Start programma 14.30 uur.   Einde van deze middag ca. 16.30 uur.   
Aanmelden is gewenst i.v.m. de ruimte in het restaurant.  Vrij entree. 
Greet Hoffman-Weijtze in Spierdijk, telefoon 0229-561591   
e-mail;  greethoffman-weijtze@ziggo.nl   
Trees van Dam-Hof in Bovenkarspel,  telefoon  0228-52 16 56      
e-mail;  jjm.vandam@quicknet.nl 
 
 
 
 

 Donderdag 26 maart Hart&Vaatpuntmiddag  
Op deze middag zal er geen spreker zijn maar bent u van harte welkom om met  
elkaar in gesprek te gaan over de dingen die u als hartpatiënt bezig houden.  
We houden deze middag in het kleine gedeelte van het restaurant .  
Koffie en thee en wat lekkers staan uiteraard voor u klaar. 
 
 
Wij vragen u om op de middagen geen geurtjes te gebruiken omdat ook 
Longpatiënten onze middagen bezoeken. Vele mensen met longproblemen en astma 
hebben hier last van. Bij voorbaat dank en graag tot ziens. 
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Harteraad zoekt Beweegmaatjes 
Bewegen is voor iedereen belangrijk. Toch is beginnen met bewegen en het vol-
houden niet voor iedereen even makkelijk. Zeker niet als je net uit het ziekenhuis 
komt of bijvoorbeeld chronisch ziek bent. Een maatje kan daarbij helpen. 
Bewegen verbetert namelijk de conditie van hart- en bloedvaten.  
De kans op sterfte aan hart- en vaatziekten wordt zelfs verlaagd met 25 tot 30%. 
 
Wil jij ook mensen helpen om weer te gaan bewegen?  
*Vind je het leuk om mensen mee te nemen naar jouw sportactiviteit?  
*Of zoek je zelf iemand om regelmatig een wandeling mee te maken als u een hond 
heeft en daarbij best iemand wil meenemen. 
*Of als u altijd alleen een rondje in uw omgeving loopt voor uw eigen conditie en 
dat ook best samen wil doen met iemand en de ander wil motiveren en buiten laten 
genieten van de natuur of prettige sociale contacten. 
 
Beweegmaatje worden kan al door één keer per maand samen iets te doen. 
Wie ben jij? 
Je vindt het leuk om te bewegen 
Je wilt in beweging komen voor iemand anders 
Je bent minimaal één keer per maand beschikbaar 
Wat ga je doen? 
Iemand de kans geven om in beweging te komen 
Op zoek naar een leuke beweeg- of sportactiviteit voor jou en je maatje 
Je maatje motiveren om te blijven bewegen 
Help jij mee? 
Bewegen met je maatje is niet alleen gezond maar ook gezellig! En een goede 
manier om zelf ook in beweging te blijven. Ben je enthousiast en wil jij Harteraad 
Beweegmaatje worden?  
Meld je dan aan via vrijwilliger@harteraad.nl of bel naar 088 – 1111 600. 
 

 

 

 
Als u vragen heeft over: 
*  hoe nu thuis na uw ontslag uit het ziekenhuis of Informatie over medicatie,  
*  Informatie over facebook groepen met een zelfde problematiek als u heeft. 
*   gewoon meer wilt weten of bepaalde klachten gewoon zijn. 
De Harteraadlijn is bereikbaar op telefoonnummer: 088- 11 11 661  
 
 
Nieuwsbrief afmelden 
Wanneer u geen prijs meer stelt op de nieuwsbrief geeft u dit dan even door aan 
Nancy Evers of Greet Hoffman-Weijtze. Wij zullen uw NAW dan uit ons bestand 
verwijderen.    E-mail:  njevers@me.com  of  greethoffman-weijtze@ziggo.nl 
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