
Persbericht

Hartpatiënten Nederland viert 50-jarig bestaan
ROERMOND - De grootste belangenorganisatie van hartpatiënten in Nederland begon 50 jaar geleden met acties die vele
hartpatiënten het leven hebben gered. In een tijd dat honderden hartpatiënten dood gingen terwijl ze op oneindig lange
wachtlijsten stonden, bezette de toenmalige kersverse Vereniging van Nederlandse Hartpatiënten de Tweede Kamer. Later
startte de belangenorganisatie luchtbruggen naar Houston (USA) en Londen, waar honderden hartpatiënten een levensreddende
operatie kregen, die in ons land door falend regeringsbeleid niet mogelijk was. 

Sindsdien komt Hartpatiënten Nederland op voor de gewone man of vrouw, die de weg dreigt kwijt te raken in de wirwar van de
medische wereld. Naast belangenbehartiging doen we er alles aan om hartpatiënten uit hun isolement te halen. We organiseren
reizen met medische begeleiding, zodat mensen ook onderweg en in verre landen met een gerust hart van een fijne vakantie
kunnen genieten. Dat doen we inmiddels al 30 jaar!

Alle reden om deze jubilea te vieren! Omdat het hoofdkantoor van Hartpatiënten Nederland al decennia aan de Zwartbroekstraat
in Roermond ligt en vandaaruit ook onze reizen worden georganiseerd, vieren we ons jubileum in het prachtige Royal Theater
aan de Hamstraat in de Limburgse bisschopsstad. Hartpatiënten en andere belangstellenden uit heel Nederland genieten er van
een feestelijk programma met onder andere een film over onze reizen. Daarna volgt een stadswandeling door historisch
Roermond waarbij een kundig stadsgids bijzondere verhalen vertelt, met aansluitend een fotowedstrijd. Tijdens de
stadswandeling is er extra aandacht voor 75 jaar bevrijding. En omdat Roermond deels door de Schotten is bevrijd, loopt er een
doeldelzakspeler met het gezelschap mee.

Kortom: een sfeervolle dag vol herinneringen, een lach en een traan, verhalen, muziek en gezelligheid. 

We nodigen je van harte uit om verslag te doen van deze dag. Wil je meer weten, neem dan gerust contact met ons op! Bijgaand
het affiche voor de jubileumdag komende woensdag.
Met vriendelijke groet,

Jan van Overveld

Voorzitter Hartpatiënten Nederland

Niet ter publicatie: voor meer informatie kunt u bellen met Henri Haenen, woordvoerder van de Stichting Hartpatiënten
Nederland, 0655772104.

https://hartpatienten.listmailer.nl/lt.php?notrack=1&s=01e9433d1ec3026ff6fea3084451f3ee&i=886A924A8A10977

