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De Vereniging van Reumapatiënten Den Haag en omstreken is
werkzaam in het belang van patiënten met reumatische
aandoeningen in de meest ruime zin.
De Vereniging ontplooit daartoe tal van activiteiten zoals
beschreven in dit Contactblad. Deze zijn vooral gericht op het
versterken van
•
•
•

de onderlinge contacten,
de mondigheid en
zelfredzaamheid van reumapatiënten.

De vereniging behartigt collectieve belangen van haar leden.
De Vereniging is aangesloten bij ReumaNederland.
Leden van de Vereniging kunnen zijn: patiënten met een
reumatische aandoening en ouders van kinderen met een
reumatische aandoening. Sympathisanten kunnen donateur
worden. Nog geen lid of donateur? Meld u aan via het
aanmeldingsformulier elders in het blad of via onze website
www.rpvdenhaag.nl

REDACTIE CONTACTBLAD
Joyce Numann
Cees de Graaf
Marian Fase
Lia van der Laan

joyce.numann@planet.nl
ceesmeteenc@casema.nl
maefase@hetnet.nl
cornelialiavanderlaan@gmail.com

Kopij voor het Contactblad 2e kwartaal 2019 gaarne uiterlijk
28 maart 2019 zenden naar het redactieadres:
Marian Fase, Libelsingel 26, 2492 RB Den Haag
tel. 070-4444449 of 06-25593340
e-mail: maefase@hetnet.nl
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VERENIGING VAN REUMAPATIËNTEN DEN HAAG E.O.
Opgericht 1979
Contactblad verschijnt in

no. 1 – januari 2019
februari, mei, augustus, november

Verenigingsgebouw RPV Den Haag e.o.
Aaltje Noordewierstraat 276, 2551 SL Den Haag tel. 070-3234922
VOORZITTER: Vacant
VICE-VOORZITTER:
Mevr. N. Bogte-Steenbeek (Nathalie)
Baarssingel 10, 2492 MG Den Haag

e-mail: ednaatb@casema.nl
tel: 070-3871001

PENNINGMEESTER:
Mevr. E.M. van der Hoeven (Elma)
tel: 0174-417794
Zandeveltweg 18, 2692 AT ’s-Gravenzande
e-mail: ledenadministratie@rpvdenhaag.nl
penningmeester@rpvdenhaag.nl
SECRETARIS:
Mevr. A. van den Bergh-Noordam (Anja)
Jozef Israëlslaan 109, 2282 TC Rijswijk

e-mail: info@rpvdenhaag.nl
tel: 070-8889236

2e PENNINGMEESTER: Vacant
LEDEN:
Mevr. J.Y. Numann (Joyce)
e-mail: joyce.numann@planet.nl
Ruychrocklaan 182, 2597 ET Den Haag
tel. 070-3244208
Mevr. M.J.B. Pleune (Marijke)
Kruisland 9, 2685 TG Poeldijk

e-mail: r.pleune@planet.nl
tel: 0174-245507

Mevr. R. Streef (Ria)
e-mail: riastreef@casema.nl
Magr. Van Hennebergweg 49 B, 2552 BD Den Haag
tel: 070-3666810
ASPIRANT LID:
De heer M.A.J. Voorn (Michel)
Gravin Juliana van Stolberglaan 627,
2263 AV Leidschendam

e-mail: michel.voorn@mivo.nl
tel: 070-7801149

MEDISCH ADVISEUR: Dr. H.K. Ronday, reumatoloog
ALGEMEEN ADVISEUR EN OMBUDSVROUW:
Mevr. M. Rodenrijs (Ria)
e-mail: r.rodenrijs@casema.nl
Melis Stokelaan 2310, 2541 GM Den Haag
tel. 070-3293263
COÖRDINATOR VRIJWILLIGERS:
Mevr. A. van den Bergh-Noordam (Anja)
Jozef Israëlslaan 109, 2282 TC Rijswijk

e-mail: info@rpvdenhaag.nl
tel: 070-8889236
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CONTACTPERSONEN GROEPEN/CLUBS
Coördinator hydrotherapie:
Elma v.d. Hoeven, 0174-417794
Hydrotherapie Revalidatiecentr.
maandag:
Ria Rodenrijs, 070-3293263
Hydrotherapie Revalidatiecentr.
vrijdag:
Johanna Scholten, 070-3595430
Hydrotherapie Steenvoorde donderdag:
Alle groepen:
Ria Streef, 070-3666810
woensdag tussen 17.00 en 19.00/donderdag vanaf 08.00 uur
Hydrotherapie Bronovo woensdag:
Ria Rodenrijs, 070-3293263
Bechterew-oefengroep:
Truus v.d. Ende, 070-3913034
Tai Chi
Joke Tijsmans, 070-3237319
Contactgroep Rijswijk:
Henriette Godschalk, 070-3941312
Contactgroep Fibromyalgie:
Marie Thérèse Timmer, 070-3974508
Dartclub:
Joke Tijsmans, 070-3237319
Timmerclubje:
Lia van der Laan, 070-3871105
Hobbyclub Maandag:
Marga Noordermeer, 06-46354187
Kaartclub:
Leo Noordermeer, 06-18524509
Bij langdurige ziekte:
Marijke Pleune, 0174-245507
Ineke Hoppenbrouwer, 0174-729782
Inloopochtenden voor reumapatiënten:Anita Guldemond, 06-51600688
Kees Aaldijk, 070-3801340
Donderdagmiddaggroep:
Ria Streef, 070-3666810
Marijke Pleune, 0174-245507
Vervoer Taxibus:
Ria Streef, 070-3666810
Beheer Website:
Carsten v.d. Hoeven, 06-49922476
E-mail: webmaster.rpv.denhaag@gmail.com
Voor meer informatie zie elders in het blad!

ERELEDEN:

Mevr. M.C.I. Schröeder-Krens (Marjolein)
Mevr. R.H.J. Konings (Lieke)
Mevr. R. Rodenrijs (Ria)
Mevr. E.M. v.d. Hoeven (Elma)
Mevr. J. de Graaff-Grootveld (Joke)

CONTRIBUTIE/BANKREKENING:

€ 24,00 per jaar, te voldoen vóór 1 april. Wanneer u geen machtiging
voor automatische incasso hebt verleend, ontvangt u in januari een
acceptgiro.
IBAN nr. NL66INGB0003890569
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WOORDJE VAN DE VICE-VOORZITTER
Beste lezers, ik wens u allen een heel
goed en zo gezond mogelijk nieuwjaar.
Voor u ligt het 1e contactblad van het
jubileumjaar 2019. De Reuma Patiënten
Vereniging Den Haag e.o. bestaat dit jaar
40 jaar! In 1979 hebben een aantal
reumapatiënten de vereniging opgericht
Nathalie Bogte
met als doel het versterken van de
onderlinge contacten, de mondigheid en zelfredzaamheid van
onze leden.

Nu na 40 jaar zijn we uitgegroeid tot een levendige vereniging
met bijna 800 leden en talloze activiteiten voor en door onze
leden. Volgens mij zijn we -na al die jaren- nog steeds goed
bezig ons doel te verwezenlijken. Hier wordt hard aan gewerkt
door het bestuur, de redactiecommissie en vele vrijwilligers,
waar we dankbaar voor zijn!
We zijn dit mooie lustrumjaar van start gegaan met een
feestelijke nieuwjaarsbijeenkomst op 15 januari, waarbij we
konden genieten van een bijzonder optreden. Het liedjescabaret
gezelschap “Het draait om mensen nietwaar” heeft ons ruim een
uur vermaakt met bijzondere, grappige en ontroerende liedjes en
sketches. Onder het genot van koffie, thee en petit fourtjes kon
iedereen genieten van dit optreden. Hierna hebben we met een
drankje een toast uitgebracht op ieders gezondheid en het
mooie jubileumjaar wat ons te wachten staat.
Onze Algemene Ledenvergadering is dit jaar op dinsdag 19
maart, waarbij we terugblikken op afgelopen verenigingsjaar en
natuurlijk vooruitkijken naar wat we in 2019 voor u kunnen
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betekenen. We nemen deze avond ook afscheid van onze
trouwe penningmeester. Elma van der Hoeven heeft in totaal 16
jaar het penningmeesterschap met alles wat daar bij kwam
kijken naar onze volle tevredenheid vervuld. We sluiten de
avond af met een bingo waarbij u mooie plantjes kunt winnen.
Het jaarverslag van 2018 en de uitnodiging voor deze
vergadering wordt met dit blad meegezonden. Ik hoop u allen
daar te zien!
We hebben in het voorjaar weer erg interessante
informatieavonden. De maand april verzorgt Livit Orthopedie
een avond over hand en vinger braces en in mei komt een
reumaconsulent vertellen over alles wat er komt kijken bij
fibromyalgie. In het stukje van Marijke Pleune op blz. 9 leest u
hier meer over.
In mei staat er iets bijzonders te gebeuren; we gaan verhuizen!
Na 16 jaar gaan we de Aaltje Noordewierstraat verlaten. We zijn
toe aan een nieuwe plek waar we onze activiteiten kunnen
houden. We trekken in bij het Inloophuis Haaglanden waar we
beschikking hebben over een prachtige ruimte met nieuwe
mogelijkheden. Ik ben erg blij dit nieuws met u te kunnen delen!
Op 4 juni gaan we ons 40 jarig jubileum vieren met een
feestelijke dag. Verderop in dit blad leest u de vooraankondiging
en het programma.
Ik wens u veel leesplezier en een gezellig jubileumjaar!
Hartelijke groet, Nathalie Bogte, vice-voorzitter
Oproep
Kent u iemand in uw omgeving die langdurig ziek is en die,
net als u, lid is van onze Reumavereniging?
Meld dat dan even bij Marijke Pleune!
r.pleune@planet.nl, tel: 0174-245507
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VAN DE PENNINGMEESTER
De contributie voor 2019 is in de Algemene
ledenvergadering van 20 maart 2018 vastgesteld op € 24,=.
Bij de leden die een machtiging afgegeven
hebben zal dit bedrag eind februari van
hun rekening afgeschreven worden.
De leden die voor het overschrijven de
Elma v.d. Hoeven
acceptgiro willen blijven gebruiken zullen
deze samen met dit contactblad in de bus krijgen. Het bedrag
voor de acceptgiro zal met € 2,= worden verhoogd, dit is in de
Algemene Ledenvergadering besloten. Het lidmaatschap voor
leden die een acceptgiro ontvangen zal dus minimaal € 26,=
zijn.
Als u dus nu geen acceptgiro heeft ontvangen dan wordt het
bedrag geïncasseerd.
Ga dus niet zomaar het
bedrag overschrijven,
het is voor mij dan een
hele uitzoek. Vermeld bij
het overschrijven altijd het acceptvolgnummer. Sommige
achternamen komen nl. vaker voor, aan de voorletters is niet
altijd iets te herleiden en het adres wordt op een zakelijke
rekening niet vermeld. Elk jaar zijn er mensen die hun
contributie niet kunnen betalen om financiële redenen, mocht dit
bij u het geval zijn, schroom dan niet om mij te bellen. Ik kan
hier wellicht een regeling voor treffen, mijn telefoonnummer
vindt u voorin het contactblad.
Wilt u zo vriendelijk zijn, als u voor iemand anders betaalt, wel
de naam van die persoon te vermelden.
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Voor dit jaar zijn er 25 mensen geroyeerd, zij hebben de
contributie voor 2018 niet betaald en ook niet gereageerd op de
herhaalde herinnering, terwijl ze het gebruik van hydrotherapie
en andere groepen van de vereniging wel hebben genoten.
Als uw verzekering de contributie van de vereniging terug geeft
dan kunt u een kopie maken van het bankafschrift waarop staat
dat u de contributie betaald heeft.
De portokosten voor dit jaar zijn opgelopen naar € 0,87, het zou
dus wenselijk zijn als de rekeningen van de hydrotherapie (4 per
jaar), maar ook de acceptgiro voor de contributie (nog altijd 180
mensen) zo geautomatiseerd mogelijk gaat.
De rekening voor de hydrotherapie ontvangt u in PDF formaat en
kunt u zelf makkelijk uitprinten, of meteen digitaal gebruiken om
hem in te sturen naar de verzekeraar.
Mocht u alsnog besluiten de rekening digitaal te willen
ontvangen dan kunt u mij eenvoudig een mailtje sturen met daarin het verzoek.
Elma van der Hoeven, Penningmeester

Beste lezer,
Heeft U het contactblad uit, gooi het dan niet weg.
Leg het contactblad in de wachtkamer van uw
huisarts, specialist, fysiotherapeut, tandarts, enz.
Andere mensen kunnen het dan ook lezen
en willen dan misschien lid of donateur
worden van onze Vereniging.
Bij voorbaat hartelijk dank,
redactie
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VAN DE BESTUURSTAFEL jan. 2019
Een bestuurslid is naar de Besturendag van
ReumaNederland geweest in Maarssen.
De agenda’s (een gift van de Vriendenstichting)
zijn verstuurd bij het vorige contactblad.
De kerstpresentjes zijn uitgedeeld en de
sfeervolle kerstviering is geweest bij restaurant
Madestein.

Anja v.d. Bergh

Het jaarverslag van 2018 is samengesteld met medewerking van de
coördinatoren en de penningmeester maakt de financiële stukken voor
de ALV op.
Op 5 november bezochten twee bestuursleden het jubileumcongres
van de Patiëntenfederatie Nederland in Hilversum over de
patiëntenparticipatie bij ontwikkeling van kwaliteitsstandaarden.
De cursus Reuma Uitgedaagd heeft plaatsgevonden op 6 vrijdagochtenden in het verenigingsgebouw.
Het bestuur heeft de verhuizing van de RPV naar het Inloophuis
Haaglanden in gang gezet.

Leden van het bestuur hebben samen met Sija de Jong van
ReumaNederland een manifest aangeboden aan mevrouw Kavita
Parbhudayal, wethouder Zorg, Jeugd en Volksgezondheid van de
gemeente Den Haag.
Een commissie die bestaat uit bestuursleden is bezig met festiviteiten
rond het 40-jarig bestaan van de vereniging.
Het jubileumjaar is geopend op de nieuwjaarsbijeenkomst op 15
januari met een optreden van Cabaretgroep “Het Draait Om Mensen
Nietwaar”.
Anja v.d. Bergh, secretaris
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INFORMATIEAVONDEN
Op de 3e dinsdagavond van de maanden april, mei,
september, oktober en november vinden deze avonden
plaats in Wijkcentrum Vrederust, Flatnaam Wilgenburg
Melis Stokelaan 2496W, 2541 GS Den Haag.
Aanvang 19.30 uur.
19 maart: Algemene Leden Vergadering.
De avond wordt afgesloten met een plantjes
bingo.
16 april: Dhr. Marco van Toor is werkzaam
als Orthopedisch adviseur bij Livit Orthopedie, Marijke Pleune
hij heeft in de loop der jaren een handspecialisme opgebouwd m.b.t. ondersteunende hand/vinger braces die
zoveel mogelijk passen bij uw dagelijkse werkzaamheden. Ook
een netwerk handtherapeuten, chirurgen en reumatologen is
hierin een onvervangbare schakel. Marco komt u het e.e.a.
vertellen over de mogelijkheden die er zijn en hoe deze te
bereiken zijn via de arts en/of verzekering.
21 mei: De reumaverpleegkundige Marlies den Drijver, van de
Haagse Wijk en Woonzorg zal een voorlichting geven over
fibromyalgie. In de voorlichting zal de aandoening besproken
worden en de te volgen trajecten in de regio. Deze voorlichting is
voor een ieder die met deze aandoening te maken heeft.
Vervoer Taxibus: Vrijdag, voorafgaand aan de bijeenkomst van
de dinsdagavond, bellen met Ria Streef, tel. 070-3666810, tussen
10.00 en 12.00 uur.
Op onze website: www.rpvdenhaag.nl staat de meest actuele informatie over de informatieavonden. Het komt namelijk wel eens
voor, dat een presentatie op het laatste moment gewijzigd wordt.
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KERSTVIERING 2018
Dinsdag 11 december werd het kerstfeest
gevierd in Partycentrum Madestein. Om
09.30 uur werden 58 leden en introducees
welkom geheten door de vice voorzitter
Nathalie Bogte. In de sfeervol versierde
grote zaal konden
we genieten van
koffie, thee en een
stukje banketstaaf. De ochtend werd
besteed aan het maken van een mooi
kerststuk, waarbij de deelnemers
professioneel werden bijgestaan door
Elleke en Celia van Fleur Elleke. De
resultaten waren prachtig! Tijdens dit
creatieve uur werd er genoten van
lekkere drankjes, zoals een glaasje
advocaat met slagroom. De overige leden konden gezellig
bijpraten in de grote zaal.
De lunch begon met heerlijke champignonsoep, daarna kon
men een keus maken uit het uitgebreide lunchbuffet. Diverse
broodsoorten, croissants, broodjes met allerlei beleg, salades,
kerststol en een warme snack. De lunch werd afgesloten met
een heerlijk ijsje met vruchtjes en slagroom. Na de lunch ging
het bestuur rond de tafels om lootjes te verkopen voor de loterij.
Bij de loterij werden talloze
leuke prijsjes gewonnen,
variërend van een kerststol,
doosje chocolade tot kaarsen
en een VVV bon.
Na de loterij werd een lekker
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drankje geserveerd met kerstchocolade en
konden we genieten van een optreden van
het Heijdse Vismaatjeskoor, die met 40
koorleden (het koor bestaat eigenlijk uit 80
leden) ons vermaakten met prachtige
vissersliederen. In klederdracht uit Ter
Heijde zongen ze onder andere “Sailing”,
“Het kleine café aan de haven” en “Als de klok van Arnemuiden”.
Via de tekstboeken die aan het begin van het optreden werden
uitgedeeld kon iedereen meezingen, wat ook gebeurde. De
dirigent had bij ieder lied een mooie uitleg over de herkomst.
Bijzonder was ook dat de
zangers zichzelf begeleidden
met piano, gitaar, drum en
meerdere accordeons! Het
was een bijzonder optreden
en iedereen zat zichtbaar te
genieten. Na afloop werden
de koorleden bedankt met
een groot applaus, een
drankje en chocolade.
Rond half 4 werd de dag afgesloten door de vice voorzitter en
kreeg iedereen een klein kerstpresentje mee naar huis, in de
vorm van een zakje bonbons. Ook hielpen de bestuursleden met
het meenemen van de gemaakte kerststukken. De
kerstcommissie, bestaand uit
Marijke Pleune en Nathalie Bogte
hebben weer een geslaagde
kerstviering georganiseerd. We
bedanken ook Arnold en Marianne
van het Rode Kruis voor hun
ondersteuning op deze dag.
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DE RPV DEN HAAG E.O. GAAT VERHUIZEN!
Per 13 mei a.s. is het nieuwe adres:
RPV Den Haag e.o. / Inloophuis Haaglanden,
Mexicosingel 52, 2548 HB in Den Haag
Vanaf die dag zullen de groepsactiviteiten en de
inloopochtenden niet meer in de Aaltje Noorderwierstraat
plaatsvinden maar in de gezellige ruimte op de begane grond
van het Inloophuis.
De nieuwe locatie is toegankelijk voor invaliden. Parkeren is vrij
en het pand is goed te bereiken met openbaar vervoer.
De dagen en de tijden van de groepsactiviteiten zijn
ongewijzigd! De informatieavonden blijven plaatsvinden in
Wijkcentrum Vrederust.
Wil je een kijkje komen nemen op ons nieuwe adres? We
ontvangen je graag op dinsdag 14 mei tussen 15.00 uur en
17.00 uur.
Meer informatie nodig? Stuur dan een email aan
info@rpvdenhaag.nl of bel met Anja van den Bergh, 0708889236

De redactiecommissie houdt zich, te allen tijde, het recht voor
om ingezonden artikelen zonder opgaaf van redenen te weigeren, om wijzigingen aan te brengen of om spelling- of grammaticale fouten te corrigeren.
De redactiecommissie is niet verantwoordelijk voor de inhoud
Iedereen
is welkom,inook
leden. houden
van de advertenties.
Advertenties
het niet
Contactblad
Eraanbeveling
is voldoendevan
parkeergelegenheid
en metinhet
openbaar
geen
de betreffende artikelen
door
de Reumapatiëntenvereniging
Den Haag
e.o. bereikbaar.
vervoer
uitstekend
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CEES OP BEZOEK BIJ
DE INLOOPOCHTEND

Een aantal jaren geleden kregen nieuwe leden van de RPV een
uitnodiging om in het verenigingsgebouw kennis te komen maken.
Deze uitnodigingen zijn inmiddels vervallen maar de “inloopochtend” is
nog springlevend. Leden en niet-leden zijn op de tweede woensdag
van de maand van harte welkom bij Kees Aaldijk en Anita Guldemond.
Bij mijn komst was ik niet het enige lid dat de weg naar een luisterend
oor gevonden had. Het is natuurlijk altijd onzeker maar gemiddeld
bezoeken 5 à 6 mensen per keer deze ochtend. In alle wijkbladen van
Den Haag en omliggende gemeenten wordt er reclame gemaakt
alsmede in het RPV contactblad en op de RPV website. De meeste
bezoekers zijn de wat oudere mensen met artrose of fibromyalgie die
op zoek zijn naar meer informatie betreffende hun aandoening.
Kees heeft een vracht aan ervaring en kennis. Ongeveer 20 jaar
geleden begon hij, met de inmiddels overleden Djoeke Verstegen en
Greet Vermeulen, die al jaren daarvoor begonnen waren in
Leyenburg, deze ochtenden te leiden.
Anita begon ongeveer 10 jaar geleden met Kees samen te werken.
Door de reuma werd zij afgekeurd als stewardess en via de
Reumabond kwam zij bij de RPV terecht. Zij heeft veel kennis
opgedaan via ReumaUitgedaagd, een zelfmanagementtraining van
ReumaNederland.. Nu geeft zij ook trainingen. Heel nuchter gaf zij aan
dat koffie drinken en luisteren eigenlijk het belangrijkste is wat zij doet.
Daarnaast wordt er natuurlijk ook informatie gegeven over de RPV, de
activiteitengroepen, de informatieavonden en krijgt
ieder het contactblad mee. ReumaNederland heeft
ook gezorgd voor informatieboekjes over de diverse
vormen van reuma.
Als Kees en Anita geen antwoord hebben op een
vraag verwijzen zij door naar de ombudsman/vrouw.
Kees en Anita, een mooi duo, met veel gevoel voor
hun lotgenoten en ook nog telefonisch bereikbaar
voor als je het even niet meer weet.
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Chapeau!!!!!

AANBIEDEN MANIFEST AAN HAAGSE WETHOUDER
Een delegatie van het
bestuur van de RPV Den
Haag heeft op 19
december jl. samen met
Sija de Jong, manager
patiënten belangen van
ReumaNederland een
manifest aangeboden aan
mevrouw Kavita
Parbhudayal, de wethouder
Zorg, Jeugd en Volksgezondheid van de Gemeente Den Haag.
Tijdens een opbouwend gesprek met mevrouw Parbhudayal
kwam het reumavriendelijk beleid aan bod en onder meer het
faciliteren van aangepast sporten en bewegen door de
gemeente. In 2019 komt hier een vervolg op waarbij onderzocht
wordt in hoeverre het mogelijk is dat de gemeente hydrotherapie
zou kunnen gaan meewerken.
Voorts kwam aan de orde in hoeverre relevante informatie voor
reumapatiënten over voorzieningen die door de gemeente
gefaciliteerd worden beter gecommuniceerd zou kunnen worden
met de doelgroep en welke rol de RPV daarbij kan spelen. Zo
zijn er diverse servicepunten in Den Haag over WMO
voorzieningen maar dat is niet bij iedereen bekend.
Het invalideparkeerbeleid van de gemeente Den Haag is
onduidelijk en naar aanleiding van ons gesprek wordt dit
aangepast.
Het functioneren van de taxibussen en de voor- en nadelen die
gebruikers ondervinden heeft de aandacht van de wethouder.
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VOORAANKONDIGING JUBILEUMVIERING 40
JAAR RPV DEN HAAG e.o.

Op dinsdag 4 juni 2019 viert
de Reuma Patiënten
Vereniging Den Haag e.o. haar
40-jarig jubileum met een
feestelijke dag.
Tijdens het ochtendprogramma in het gebouw van het
Rode Kruis afdeling Den Haag in de Zilverstraat 2
staan we stil bij het 40-jarig bestaan van de vereniging.
Om 09.30 ontvangen we u graag met koffie en gebak.
Omstreeks 11.30 uur vertrekken we per bus naar
Monster, waar een lunch klaar staat bij Themapark de
Westlandse Druif.
Aansluitend krijgen we een rondleiding door de
druivenkassen. Hierna volgt een rondvaart door het
mooie Westland.
Rond 17.00 uur zijn we weer terug bij het Rode Kruis
gebouw.
In april ontvangt u de aankondiging waarin u kunt lezen
hoe u zich kunt opgeven en wat de bijdrage in de
kosten is, voor u en uw eventuele introducé.
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OVERZICHT GROEPSACTIVITEITEN
RPV DEN HAAG E.O.
HOBBYGROEP RIJSWIJK: MET EEN LUISTEREND OOR VOOR
ELKAAR
Johan Brouwerstraat 13, Rijswijk
2e en 4e maandagmiddag van de maand van 13.30 tot 15.30 uur
Contactpersoon: Henriette Godschalk, tel. 070-3941312

FIBROMYALGIEGROEP: CREATIEF BEZIG ZIJN MET EEN
LUISTEREND OOR VOOR ELKAAR
Verenigingsgebouw, Aaltje Noordewierstraat 276, Den Haag
Elke 1e en 3e maandagmiddag van de maand van 13.30 tot 15.30
uur
Contactpersoon: Marie-Thérèse Timmer, tel. 070-3974508

HOBBYCLUB MAANDAG: KAARTEN MAKEN, SCHILDEREN
EN NOG VEEL MEER
Verenigingsgebouw, Aaltje Noordewierstraat 276, Den Haag

Elke 2e en 4e maandagmiddag van de maand van 13.30 tot 16.00
uur
Contactpersoon: Marga Noordermeer, tel. 06-46354187
CRAZY DARTS: SAMEN BEWEGEN, SAMEN PRATEN,
SAMEN LACHEN, SAMEN HUILEN
Verenigingsgebouw, Aaltje Noordewierstraat 276, Den Haag
2e en 4e dinsdagavond van de maand, vanaf 19.30 uur
Contactpersoon: Joke Tijsmans, tel. 070 3237319
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OVERZICHT GROEPSACTIVITEITEN
RPV DEN HAAG E.O.
vervolg
TIMMERCLUB: PLEZIER MET HOUT
Verenigingsgebouw, Aaltje Noordewierstraat 276,
Den Haag
Elke woensdagmiddag van 13.30 tot 16.00 uur
Contactpersoon: Lia van der Laan, tel. 070-3871105

RPV KAARTCLUB: GEEN SLAG MISSEN!
Verenigingsgebouw, Aaltje Noordewierstraat 276, Den Haag

Elke 2e en 4e donderdagmiddag van de maand van 13.30
tot 16.00 uur
Contactpersoon: Leo Noordermeer, tel. 06-18524509

MIDDAGBIJEENKOMSTEN:
GEZELLIG SAMEN BEZIG ZIJN!
Verenigingsgebouw, Aaltje Noordewierstraat 276
Iedere 1e donderdag van de maand om 13.30 uur
Contactpersonen:
Ria Streef, tel. 070-3666810 en
Marijke Pleune, tel. 0174-245507

Vervoer Taxibus:
Maandag, voorafgaand aan de bijeenkomst van de donderdagmiddag, bellen met Ria Streef,
tel. 070-3666810, tussen 10.00 en 12.00 uur.
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OVERZICHT BEWEEGACTIVITEITEN
RPV DEN HAAG E.O.
TAI CHI
Dekkersduin, Campanulastraat 6, Den Haag
Op donderdag van10.30—12 uur met
2 maal pauze.
Kosten € 5,00 per keer.
Wil je meer weten over Tai Chi, kijk dan op
www.healingtaichi.nl of op
facebook: Healingtaichi.
Contactpersoon: Joke Tijsmans, tel. 06-10583818 of e-mail:
jh.tijsmans@gmail.com.
BECHTEREW-OEFENTHERAPIE
De therapie bestaat uit 1 uur zaaloefeningen
en 40 minuten in het verwarmde oefenbad
van het
Revalidatiecentrum te Den Haag,
Vrederustlaan 180, tel. 070-3593593
vrijdag van 18.00-20.00 uur.
Kosten € 50,40 per kwartaal.
Informatie en aanmelden: Elma v.d. Hoeven, 0174-417794.
Afmelden bij contactpersoon Truus v.d. Ende, 070-3913034
op vrijdag tot 16.00 uur.
HYDROTHERAPIE
De therapie wordt gegeven in Sophia,
Revalidatiecentrum in Verzorgingshuis
Steenvoorde in Rijswijk en in
Bronovo ziekenhuis.
Kosten € 16,00 per maand.
Contactpersoon: Elma v.d. Hoeven 0174-417794
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RUBRIEK LEDENBESTAND
Wij verwelkomen de volgende nieuwe leden

Nieuwe leden
Mevr. J.W.M. (Annemieke) Campman
Mevr. J. (Judith) Heeren
Mevr. V.E.M. (Veronique) Krom
Mevr. K.P. (Petra) van Osch-de Bruijn
Hr. P.F.C. (Paul) Peters
Mevr. M.S. (Maureen) Rambaran

Wij hopen dat zij zich snel thuis zullen voelen in onze
Vereniging en deel zullen nemen aan onze bijeenkomsten.

Overleden leden
Mevr. J.L.M. Besseling
Mevr. G. Buurman-vd Ende

Wij wensen de
nabestaanden
sterkte toe.

Hr. F.P.M. Giezeman
Mevr. P.A. de Graaf-Annijas
Mevr. M. Haegens-De Kleijn

Verhuisd?
Geef het even door s.v.p.
Een telefoontje, e-mail of kaartje naar het secretariaat is een kleine
moeite en scheelt ons een hoop werk. De gegevens van het secretariaat staan vóór in het contactblad. Alvast bedankt!
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INLOOPOCHTEND VOOR
EN DOOR REUMAPATIËNTEN
Contactpersonen:
Kees Aaldijk
tel: 070-3801340
Anita Guldemond tel: 06-51600688

Elke 2e woensdagochtend van de maand
van 11.00 tot 13.00 uur.

Verenigingsgebouw
Aaltje Noordewierstraat
276

Elke maand is er een inloopochtend
voor diegenen die op zoek zijn naar
een luisterend oor of informatie. Zij kunnen die vinden bij
lotgenoten die uit eigen ervaring bekend zijn met soortgelijke
vragen of problemen door de ziekte.

Al pratend kunnen bijvoorbeeld ook vragen voor de reumatoloog
op een rijtje worden gezet of kan voor een bepaald probleem de
weg worden gezocht naar de juiste hulpverlener of instantie.
U als leden van onze Vereniging bent van harte welkom voor
een individueel contact. Wij, Kees en Anita, zullen u graag
begroeten.
Ook voor niet-leden in onze Haagse regio met welke vorm van
reuma ook (RA, Bechterew, SLE, PMR, Artrose, Fibromyalgie,
Sjögren, Artritis Psoriatica), die eens met een medepatiënt willen
praten, staat de inloopochtend open.
De inloopochtenden vinden op de 2e Woensdag van elke
maand plaats in de eigen locatie van de R.P.V.
U kunt dan tussen 11.00 uur en 13.00 uur binnenlopen in het
verenigingsgebouw aan de Aaltje Noordewierstraat nr. 276.
(vlak bij eindpunt lijn 3).
De volgende inloopochtenden in 2019 zijn op:
1 februari, 13 maart, 10 april en 8 mei
Wegens vakantie zijn wij in juli en augustus niet aanwezig
Wij, uw medepatiënten, zien u graag komen en zitten met
koffie voor u klaar!
Kees Aaldijk en Anita Guldemond
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MIDDAGBIJEENKOMSTEN
Verenigingsgebouw, Aaltje Noordewierstraat 276
Iedere 1e donderdag van de maand om 13.30 uur
Contactpersonen: Ria Streef, tel. 070-3666810 en
Marijke Pleune, tel. 0174-245507
In februari gaan we een mooie kaart maken. Met wat ….. is een
verrassing.
In maart gaan we naar
tuincentrum Ockenburgh.
Gezellig kijken naar de
mooie voorjaarsplantjes en
lekker koffie of thee drinken.
In april komt Elleke met ons
een mooi voorjaarsstukje
maken. Graag een week van te voren laten weten of je komt.
In mei is nog een vraagteken
In juni gezellig lunchen in de
Haagsche Beek.
Telefooncontacten met de RPV
Het komt regelmatig voor dat onze leden naar bestuursleden en contactpersonen bellen, daar zijn we ook voor!
Helaas wordt er ook vaak op tijden gebeld dat men normaal gesproken “vrij” zou zijn. Graag willen wij u er op attenderen dat ook bestuursleden en contactpersonen, die allen hun krachten vrijwillig aan
de RPV leveren, reumapatiënten zijn en sociale verplichtingen hebben. Dus gaarne niet bellen in de avonduren ná 20.00 uur en in de
weekends, Spoedgevallen uitgezonderd.
Hartelijk dank voor uw medewerking!
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Ták met die bal!
Sinds de tweede helft jaren negentig is Walter Farret Jentink
(medesporter van Bechterew coördinator Truus v.d. Ende) gediagnosticeerd voor de Ziekte van Bechterew ook wel Spondylitis
Ankylopoetica geheten.
De ziekte begint, zo herinnert Walter zich,
met 'rare prikjes in mijn rug'. Niet wetende
wat hij daarmee aanmoet is hij er een tijd
mee blijven lopen totdat het familie begon
op te vallen dat Walter wel heel erg scheef
begint te lopen.
Nu is hij goed onder controle bij de
afdeling Reumatologie van een ziekenhuis; wordt er regelmatig bloed afgenomen (contrôle op bezinksel) en sport hij
zeer regelmatig.
Walter in afwachting van
een behandeling

Een leuke anekdote is dat bij een van de
eerste bezoeken aan de reumatholoog
deze aan Walter vertelt dat in Engeland de ziekte ook wel 'Tramway
Spine ' genoemd wordt. Walter is een groot liefhebben van openbaar
vervoer: trams, treinen, bussen, al het rollend materieel : het mag zijn
bijzondere aandacht hebben. Het feit dat hij een 'tramway spine' heeft
vindt hij heel bijzonder!
Door de weeks zwemt Walter op woensdagavond; fietst hij naar zijn
werk (en ook in zijn vrije tijd). Op de vrijdagavond is hij steevast te
vinden in Basalt (voorheen Sophia Revalidatie) aan de Vrederustlaan
in Den Haag. Hij is lid van de Reuma Patiënten Vereniging Den Haag
e.o. en doet mee met de Bechterew - Oefentherapie. Met een groep
van ca. 10 personen sport hij van 18.00 tot 20 uur inclusief een half uur
warm water therapie.
Hoe ziet de vrijdagavond er voor hem eruit?
Walter vertelt: 'we kleden ons eerst om in sportkleding. Dan krijgen we
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onder leiding van Anita de fysiotherapeute een warming up van ca. 10
minuten. Dit bestaat uit rondjes lopen in de zaal terwijl je met je armen
molenwiekt. We doen ook 'over een hekje stappen' en 'appels plukken
in de lucht'. Ik zelf vind het ook
leuk om een vliegtuig na te
doen. Soms wordt er een pionnencircuit uitgezet. Ik vind de
warming-up leuk afwisselend.
Daarna doen we grondoefeningen op matjes waarbij
veel aandacht besteed wordt
aan ons heupgewricht en onze
nekwervels. Veel rekken en
strekken. Soms is er circuitWalter en Dr. Mihaela Cucu van
training en soms volleybal. Dát
Cocor Spa Roemenië
is mijn favoriete sport! Ik let
goed op en als ik kan
smashen... Ták met die bal!
Afhankelijk van het aantal deelnemers wordt de volleybal binnen de
blauwe of de gele lijnen gespeeld. Dan rusten we even uit om vervolgens nog een half uur water therapie te krijgen.
Bij water therapie doe je bijv. het molenwieken met je armen, het
springen als een kikker afwisselend met zwembewegingen. We
krijgen ook wel estafette zwemmen, waterpolo, hakkebil diagonaal,
een balspel waarbij je de bal niet in het water mag laten vallen... en
we oefenen ook met van die piepschuimen buizen. Dan kun je liggend
in het water fietsbewegingen maken. Of waterboksen met gewichtjes.
In 2010 is Walter met familie naar een kuuroord in Roemenië (Cocor
Spa) geweest alwaar hij twee weken Balneo therapie heeft gehad.
Dat houdt onder meer in: hydro therapie; douche massage; onderwater massage; aerobics in het water; pakkingen met geneeskrachtige modder uit het meer van Olimp én gebruik van de sauna. Zo'n
reis maak je niet ieder jaar en dan is het fijn dat er de Bechterew
oefengroep bestaat die elke week bijeenkomt in Basalt.
foto's N.A. Boots
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DE JAARLIJKSE REUMACOLLECTE
De collecte van ReumaNederland vindt elk jaar plaats. De
eerstvolgende collecteweek is van 18 tot en met 23 maart
Wordt collectant!
Mede dankzij de inzet en het enthousiasme van onze
collectanten is de collecteweek van het ReumaNederland
elk jaar weer succesvol.
Het collectegeld is belangrijk om jaarlijks veel nieuwe
onderzoeksvoorstellen te kunnen inwilligen. Wetenschappelijk
onderzoek is de sleutel tot genezing van reuma. Het
ReumaNederland financiert 60% van al het onafhankelijke
reumaonderzoek in Nederland, en krijgt geen subsidie! In de
afgelopen 20 jaar is dankzij het onderzoek spectaculaire
vooruitgang geboekt op het gebied van nieuwe medicijnen en
betere behandelmethoden. Hierdoor is de levenskwaliteit van
mensen met reuma sterk verbeterd. Gelukkig is er ook meer
maatschappelijke aandacht gekomen voor de gevolgen van
reuma in het dagelijks leven.
Help mee
We zijn er alleen nog niet. Ondanks veel betere behandelingen
en medicijnen zijn de meeste reumatische aandoeningen nog
niet te genezen. Dat kan en moet anders. Help mee: uw inzet
draagt bij aan een beter leven met reuma.
Voor informatie kunt u terecht bij de collecteorganisatie van
ReumaNederland: 020 – 589 64 71
of via e-mail vrijwilligers@reumanederland.nl
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HOGE VERWACHTINGEN IN
ONTWIKKELING
VACCIN TEGEN RA
Een onderzoeksgroep van
Universiteit Utrecht werkt hard aan een vaccin voor reumatoïde artritis (RA). Om dit mogelijk te maken stelt
ReumaNederland de komende vijf jaar 500.000 euro beschikbaar voor deze onderzoeksgroep die tevens door
ReumaNederland de titel Research Centre of Excellence krijgt
toegekend.
Met de Research Centres of Excellence die voorop lopen in het
onderzoek naar ontstekingsreuma wil ReumaNederland grote
stappen zetten in doorbraken in de behandeling van mensen
met ontstekingsreuma.
De komende periode ontvangen meer onderzoeksgroepen in
Nederland de toekenning van Research Centres of Excellence voor
ontstekingsreuma, artrose en jeugdreuma. Voor de Research
Centres stelt ReumaNederland in totaal 7,3 miljoen euro beschikbaar.
Doorbraken om het leven met ontstekingsreuma te verbeteren
In het onderzoek naar en de behandeling van ontstekingsreuma is
de afgelopen jaren grote vooruitgang geboekt, maar kapotte gewrichten zijn nog steeds een veelvoorkomend gevolg van de ziekte.
Geen enkele vorm van ontstekingsreuma is nog te genezen.
Bestaande behandelingen onderdrukken slechts een deel van de
symptomen en hebben nauwelijks effect op klachten als extreme
vermoeidheid en pijn.
Prof. dr. Willem van Eden, hoofdonderzoeker van het Research
Centre of Excellence van de Universiteit Utrecht: ”Bij een ziekte als
RA streven we naar blijvende genezing zonder bijkomende medi-
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catie. Dat is de uitdaging voor ons als immunologen. We zijn bezig
om een vaccin te ontwikkelen dat het afweersysteem ‘heropvoedt’,
waardoor het geen eigen gewrichtsweefsel meer beschadigt, zoals
bij RA-patiënten gebeurt. Bij transplantaties moet je ook zorgen dat
het lichaam het nieuwe weefsel niet beschadigt. Dankzij de geweldige steun van ReumaNederland kan onze onderzoeksgroep deze
uitdaging nu aangaan.”
Lodewijk Ridderbos, directeur ReumaNederland: “We leggen ons
niet neer bij waar we nu staan.
We verwachten dat de onderzoeksgroep onder leiding van prof. dr.
Willem van Eden en prof. dr. Femke Broere de komende jaren
baanbrekende oplossingen gaat bieden in de behandeling van
patiënten met ontstekingsreuma. Het kunnen heropvoeden van het
afweersysteem met een vaccin, waardoor ontstekingen ophouden
en schade aan gewrichten kan worden voorkomen, hadden we tot
voor kort niet voor mogelijk geacht. Nu wil ReumaNederland er
alles aan doen om dat werkelijkh eid te maken.”
Over ontstekingsreuma
Ontstekingsreuma is een verzamelnaam voor diverse autoimmuunziekten die gewrichten, spieren en organen ernstig beschadigen. Het afweersysteem maakt bij ontstekingsreuma een vergissing: gezonde gewrichten, spieren en organen worden ten onrechte
aangevallen. De afweerreactie ontspoort bovendien: de ontstekingen nemen steeds verder toe, met desastreuze gevolgen. Ernstige
vermoeidheid en pijn, grote moeite met bewegen en ernstige
beperkingen thuis, op school en op het werk – zijn klachten die alle
mensen met ontstekingsreuma ervaren. In Nederland hebben
220.000 een vorm van ontstekingsreuma.
Lees meer over alle doorbraken waar de Research Centres of
Excellence voor ontstekingsreuma aan werken op https://
reumanederland.nl/research-centre-of-excellenceontstekingsreuma/.nl
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WELK MEDICIJN WERKT HET BESTE BIJ
ARTRITIS PSORIATICA?
Kunnen reumatologen straks van tevoren weten welk
medicijn het beste werkt bij iemand met artritis psoriatica?
Wel als het aan reumatoloog professor Timothy Radstake
(UMC Utrecht) ligt. Hij is de drijvende kracht achter een
nieuw medicijnonderzoek onder 200 patiënten met deze
vorm van reuma. Maar hij wil meer. ‘Wij willen straks bij heel
veel vormen van reuma kunnen voorspellen welke patiënt
welk medicijn moet krijgen.’
Over dit onderzoek
Aandoening: artritis psoriatica
Onderzoek naar: medicijnen
Deelname: neem eerst contact op met de onderzoekers
Artritis psoriatica is een chronische aandoening waarbij mensen
last krijgen van de huid en van ontstekingen in de gewrichten.
Net als veel andere vormen van ontstekingsreuma ontstaat
artritis psoriatica doordat het afweersysteem het eigen weefsel
aanvalt (auto-immuunziekte).

Weten wat er misgaat in het afweersysteem
De onderzoeksgroep van professor Timothy Radstake loopt
voorop in eenheel nieuwe manier van kijken naar deze autoimmuunziekten. ‘Nu is het nog zo dat de reumatoloog vooral op
basis van je symptomen en bloedonderzoek zegt welke vorm van
reuma je hebt. Wij streven naar een ander systeem. Wijwillen dat
reumatologen in de toekomst kunnen zeggen: ‘Dit is wat er
precies misgaat in het afweersysteem en daar hebben we dit
medicijn voor, waarvan we al weten dat het bij die patiënt werkt.’
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Medicijnonderzoek geeft waardevolle gegevens
Het grote medicijnonderzoek onder 200 mensen met artritis
psoriatica dat Timothy Radstake is begonnen, past binnen zijn
grote doel. ‘Met de gegevens uit dit onderzoek, TOFA-Predict,
willen we kunnen voorspellen welke patiënten met artritis
psoriatica het beste reageren op welk medicijn. Dat is precies
wat wij in de toekomst over steeds meer aandoeningen willen
weten. Dit onderzoek gaat ons heel waardevolle gegevens
opleveren, die we ook voor andere vormen van reuma kunnen
gebruiken.’
2 jaar lang gevolgd
De deelnemers aan TOFA-Predict worden 2 jaar lang gevolgd in
hun behandeling van artritis psoriatica. Zij krijgen 1 van de
volgende 3 medicijnen: tofacitinib, methotrexaat of een
TNFalfaremmer.
Alleen als een medicijn niet aanslaat, stapt iemand na 16 weken
over op een ander.
Verder doen de onderzoekers bloedonderzoek, brengen zij
ontstekingen in beeld met bijvoorbeeld een MRI-scan en leggen
zij de deelnemers uitgebreide vragenlijsten voor.
‘Streepjescodes’ vinden
Al deze gegevens worden op een heel nieuwe manier
geanalyseerd. ‘We gaan in ons laboratorium heel veel
immuuncellen van patiënten in kaart brengen’, vertelt Radstake.
‘Door al die gegevens kunnen we een precieze beschrijving van
de ziekte maken. We willen per persoon de‘streepjescode’
vinden die aangeeft wat er aan de hand is in het
immuunsysteem. En daarna hopen we die streepjescode aan
een medicijn te kunnen koppelen. Dan weten we in de toekomst
dat alle patiënten met ‘streepjescode’ X baat hebben bij medicijn
Y.’
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‘Vervelende beginfase straks niet meer nodig’
‘Als we dat weten, hoeven mensen met reuma niet eerst
verschillende medicijnen uit te proberen totdat er eentje
aanslaat’, besluit Radstake. ’Die beginfase in de behandeling
van reuma is heel vervelend voor de patiënt. Je wordt er onzeker
Meer informatie
Wilt u meer weten over het onderzoek TOFA-Predict
naar artritis psoriatica? Stuur dan een email naar tofapredict@umcutrecht.nl
van en als medicijnen niet aanslaan, neemt ook de kans op
gewrichtsschade toe. Met de kennis die we in TOFA-Predict
opdoen kunnen we straks ontstekingsreuma veel beter
vaststellen en beter behandelen.’
Bron: www.reumanederland.nl
Als het vuur gedoofd is:
Voor diegenen die moeite hebben een “gewone” aansteker te
gebruiken, hetzij om te roken of om een kaars aan te steken of het
gasfornuis, heb ik een aanpassing ontworpen en gefabriceerd (met
gebruikmaking van de timmerclub van de Reuma
patiëntenvereniging).

Voor € 10,00 kunt u er een aanschaffen,
Het is een elektronische, navulbare aansteker in een
houtmechaniekje dat, voor de veiligheid, “aan” te zetten is (zie
foto’s ) na het “aanzetten” kunt u de aansteker relatief gemakkelijk
bedienen.
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PARACETAMOL 1000 MG,
KALKTABLETTEN
EN VITAMINE D UIT BASISPAKKET
Vanaf 2019 worden middelen zoals paracetamol 1000 mg,
kalktabletten (calcium) en vitamine D niet meer vergoed
vanuit de basisverzekering. Gebruik je deze middelen voor je
reumatische aandoening? Dan moet je deze voortaan zelf
betalen.
De minister van VWS (Medische Zorg) heeft dit in 2018 besloten
na advies van Zorginstituut Nederland. Het gaat hierbij om
middelen die ook zonder recept te koop zijn bij de drogist of
apotheek.ReumaNederland is niet blij met dit besluit en heeft
hierover de afgelopen jaren haar bezwaren en zorgen op diverse
manieren geuit aan de minister, het ministerie van VWS en
politici.
Voor mensen met reuma zijn deze middelen juist een
noodzakelijk en belangrijk onderdeel van hun behandeling. Tot
grote opluchting van ReumaNederland blijft foliumzuur uiteindelijk
wél vergoed vanuit de basisverzekering.
Antwoorden & tips
Gebruik jij paracetamol, vitamine D of kalktabletten? Misschien
heb je vragen over de gevolgen van deze verandering voor jouw
portemonnee of over het gebruik van de middelen. Lees op onze
website (https://reumanederland.nl/nieuws/nieuws/
paracetamol-1000-mg-kalktabletten-en-vitamine-d-uitbasispakket/ ) een overzicht met veel gestelde vragen en
antwoorden. Ook geven we daar een aantal tips die je kunt
gebruiken als je deze middelen zelf gaat kopen.
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AANMELDINGSFORMULIER LIDMAATSCHAP/DONATEUR

Reumapatiëntenvereniging Den Haag e.o.
O Ik meld mij aan als lid van de Vereniging
O Ik meld mij aan als donateur van de Vereniging
Mevr./Heer*: ...................................................................................
Adres: .............................................................................................
Postcode.........................................................................................
Woonplaats: ....................................................................................
Telefoon:.........................................................................................
E-mail adres: ..................................................................................

Reumatische aandoening: ..............................................................
Deze informatie wordt gebruikt ten gunste van ziekte gerelateerde
informatie
Ik wil wel/niet* een mailing ontvangen met informatie over de
patiëntenvereniging
O Wilt u zich actief opstellen als vrijwilliger in de Vereniging?
Bank/gironummer: ..........................................................................
Ik ga wel/niet* akkoord met automatische incasso voor het
lidmaatschap van € 24,— per jaar
* doorstrepen wat niet van toepassing is

Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van de
ledenadministratie. Ze worden niet voor andere doeleinden gebruikt
dan voor een mailing van de Patiëntenvereniging indien u dit hebt
aangegeven.
Dit formulier kan opgestuurd worden naar:
RPV Den Haag, Jozef Israëlslaan 109,
2282 TC Rijswijk (ZH)
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AANMELDINGSFORMULIER voor deelname aan
Bechterew oefengroep of hydrotherapie

Lidmaatschap RPV Den Haag e.o verplicht.
Betaling alleen met automatische afschrijving
Kosten Lidmaatschap RPV ...................... 24,00 per jaar
Bechterew-oefengroep .............................. 16,80 per maand
Hydrotherapie ........................................... 16,00 per maand
U kunt kiezen uit de volgende warm waterbaden met fysiotherapie
Revalidatiecentrum Sophia: maandagavond hydroles ..om 19.00 of 19.40 of 20.20
Bronovo ziekenhuis.: woensdagmiddag ............................. om 14.00 tot 15.00 uur
Huize Steenvoorde Rijswijk: donderdagochtend om ................... 10.00 of 10.40 of
............................................................................................. 11.20 of om 12.00 uur
Revalidatiecentrum Sophia: vrijdagavond ..................... om 18.00 of om 18.40 uur
Revalidatiecentrum Sophia de Bechterew oefengroep ........ sporten om 18.00 uur
........................................................................ daarna hydrotherapie om 19.20 uur
Naam en voorletter(s) ............................................................................................
Man

0

Vrouw

0

Adres ..................................................................................................................... .
Postcode/woonplaats .............................................................................................
Telefoon ..................................................................................................................
Bankrekeningnummer ............................................................................................
E-mailadres ............................................................................................................
naar welke groep gaat uw voorkeur uit ..................................................................
Ik ontvang graag een machtigingsformulier om de hydrotherapie automatisch
te laten afschrijven van mijn rekening. Dit formulier zal gearchiveerd worden
t.b.v. de financiële administratie
svp doorstrepen wat niet van toepassing is.

Datum:........................................Handtekening ......................................................

Dit formulier kan zonder postzegel opgestuurd worden naar:
RPV Den Haag, Antwoordnummer 20011, 2680 VE ’s-Gravenzande
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Ester Naomi Perquin is sinds 2017 dichter des vaderlands. Eerder
was zij al dichter van Rotterdam. Maandelijks schrijft zij een gedicht
over de Nederlandse actualiteit. Zo schreef zij o.a. over de hete
zomer, de wintertijd, Anne Faber, de verkiezingen en de week van de
pleegzorg.

WEEK VAN DE PLEEGZORG
Ik kreeg een kind te leen en wilde ervoor zorgen. Maar het kind
smeet met bestek, met gore woorden. Het had geen lichaam dat
aan armen was gewend. Ik smeerde brood dat het niet wilde
eten, het huilde ’s nachts.
Ik kreeg een kind te leen. Het was nog niets vergeten. Soms
schoot een visje van een glimlach langs, een flard bestaan dat
het nooit had gekend. Niet echt. Het raakte voorzichtig
gewend, groeide in mijn vreemde kamers.
Zong een liedje. Liep niet weg.
Ik kreeg een kind te leen en wilde ervoor zorgen. Soms mocht ik
kusjes geven als het pijn had. Meestal niet. Dan zweeg het lang,
alsof het weg was. Soms vroeg
het kind waar het zou blijven.
Het schopte ergens tegen,
gooide glazen in
of maakte speelgoed stuk.
Ik kreeg een kind te leen. Het
zou me zoveel geven
dat ik bijna omviel. En ik
noemde dat: geluk.
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www.reumanederland.nl

BEZOEK OOK ONZE WEBSITE
www.rpvdenhaag.nl
EN ONZE FACEBOOKPAGINA VIA
reuma patiënten vereniging
den haag e.o.

