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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 1e kwartaal 2019 gaarne uiterlijk
4 januari 2019 zenden naar het redactieadres:
Marian Fase, Libelsingel 26, 2492 RB Den Haag
tel. 070-4444449
e-mail: maefase@hetnet.nl
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VERENIGING VAN REUMAPATIËNTEN DEN HAAG E.O.
Opgericht 1979
Contactblad verschijnt in

no. 4 – november 2018
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
Contactblad 4e kwartaal 2018 - 2

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 leden,
Voor u ligt weer een gloednieuw
contactblad, de redactie heeft hard
gewerkt om er een informatief en fijn
leesbaar boekje van te maken. In het
stukje van Cees “op bezoek bij…” leest u
meer over hoe de redactie werkt en ook
dat ze graag nieuwe redactieleden verwelkomen! Uw hulp is
hard nodig.
Onze penningmeester, Elma van der Hoeven, spreekt verderop
in dit blad nogmaals haar noodkreet uit over haar opvolging. Het
bestuur betreurt dat ze opstapt maar ze is al veel langer
gebleven dan haar bedoeling was. Met al haar energie en liefde
heeft ze zich jarenlang ingezet voor de vereniging en door haar
liepen de financiele zaken op rolletjes. We zijn haar dan ook erg
dankbaar voor haar goede zorgen. Een opvolger heeft zich nog
steeds niet gemeld, wat ons zorgen baart. Het bestuur is
momenteel met een zoektocht bezig.
Nu even iets vrolijker nieuws, de kerstcommissie
heeft weer een mooie kerstviering samengesteld, op
11 december in Partycentrum Madestein. Op blz 12
leest u over het programma en hoe u zich kunt
aanmelden. Het lijkt mij geweldig u allen daar te
ontmoeten!
In de maand november is er een hele interessante
informatieavond in Wijkcentrum Vrederust. Het gaat over een
bijzonder moleculair en genetisch onderzoek naar artrose, zeer
de moeite waard lijkt mij.
In het vorige blad schreef ik al over ons jubileum, dat we in 2019
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gaan vieren. De lustrumcommissie is druk bezig om van de
jubileumdag, dinsdag 4 juni, een bijzondere en feestelijke dag te
maken. Verderop in het blad zal ik alvast wat verklappen over
het programma.
Aan het begin van dit jubileumjaar zullen
we bij de Nieuwjaarsbijeenkomst op 15
januari feestelijk van start gaan. We heffen
dan het glas op het 40 jarig bestaan van
onze vereniging en we zorgen voor een
muzikale verrassing!
Maar zover is het nog lang niet, eerst kunt
u in november naar de informatieavond en sluiten we het jaar
feestelijk af met de kerstviering. Ik hoop u op één van deze
activiteiten te zien!
Hartelijke groet, Nathalie Bogte

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
6 december: Gaan we naar het tuincentrum
Ockenburg om de mooie kerstshow te bekijken.
3 januari: Proosten we op het nieuwe jaar.

Iedereen is welkom, ook niet leden.
Er is voldoende parkeergelegenheid en met het openbaar
vervoer uitstekend bereikbaar.
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VAN DE PENNINGMEESTER
Hydrotherapie
Begin oktober heeft u weer de rekening
ontvangen over het 3de kwartaal
hydrotherapie, de meeste mensen krijgen
deze rekening via de e-mail, dit is beter
voor het milieu (omdat er geen papier aan
te pas komt) en de
meeste mensen kunnen hem digitaal bij
hun verzekeraar aanleveren. Wees dus
milieubewust en denk aan de kosten geef
uw e-mail adres door aan de
penningmeester op e-mail adres
penningmeester@rpvdenhaag.nl
Contributie
Op mijn herinneringsbrief voor de contributie hebben nog steeds
een aantal mensen niet gereageerd, zij zullen aan het einde van
het jaar geroyeerd worden. Dit betekent dat als men weer lid wil
worden de achterstallige contributie alsnog betaald dient te
worden.
Ledenbestand
Vanuit het ledenbestand worden de adresetiketten voor op de
boekjes gemaakt. Het komt heel regelmatig voor dat wij niet het
juiste adres hebben, doordat er verhuisd is en dit niet is
doorgegeven. Wij zitten niet bij de automatische verhuisservice
van de Post NL, dus geeft u AUB uw juiste adres meteen aan
ons door, dit scheelt ons een boel werk en u heeft het
contactblad meteen op de juiste deurmat.
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ONDERSTAANDE OPROEP HEB IK VORIG KWARTAAL
GEDAAN BENT U MISSCHIEN DE GESCHIKTE KANDIDAAT
Ik stop als penningmeester
In februari 2018 heb ik binnen het bestuur te kennen gegeven
dat ik wil stoppen als penningmeester, ik heb teveel andere
zaken aan mijn hoofd en dat gaat niet allemaal samen. Ik
begreep en begrijp nog steeds dat dit niet een twee drie ingevuld
zal zijn, dus ik had een ruime marge genomen. Helaas werd toen
de voorzitter ziek en werd mijn aftreden even op een zijspoor
gezet, dat leek mij ook logisch er waren belangrijkere zaken op
dat moment. Maar ik wil dus nog steeds met spoed stoppen.
In het bedrijfsleven is het zo dat je 2 maanden opzegtermijn
hebt, maar die zijn bij mij inmiddels allang verstreken. Ik doe dit
uit liefde en volle overgave voor de vereniging en het gaat mij
dan ook aan het hart dat er nog steeds niemand is gevonden die
mijn “baantje” over wil nemen. Iemand die er voor de volle 100%
voor kan gaan om minimaal 4 uurtjes per week vrij te maken
voor mijn “baan”.
Wilt u meer over mijn “baan” weten neem dan contact met
mij op.
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
Op 25 september is er weer een overleg
geweest met de reumaconsulenten. We
hebben veel informatie met elkaar uitgewisseld, die we nog met u gaan delen.
Op donderdag 11 oktober was er een
zorgmarkt in het Sophia waar weer een
kraam van de RPV te vinden was.

Anja v.d. Bergh

Op vrijdag 12 oktober was het Wereldreumadag. Het bestuur stond
op die dag met enkele leden in de hal van het Leyenburg ziekenhuis in Den Haag. Het thema dit jaar is om samen
reuma bespreekbaar te maken. Speciaal door
ReumaNederland ontworpen speldjes werden uitgedeeld aan reumapatiënten, die daarmee kenbaar maken dat ze open staan voor een gesprek.
Speldjes zijn verkrijgbaar bij het bestuur.
De avondbijeenkomst op 18 september met Penders voetzorg was
erg informatief.

ReumaNederland organiseert op zaterdag 24 november weer een
besturendag. Enkele leden van het bestuur zullen hierbij aanwezig
zijn.
Het bestuur is bezig met de invulling van de kerstviering die zal
plaatsvinden op dinsdag 11 december bij partycentrum Madestein.
Verderop in het contactblad kunt u alles hierover lezen.
De lustrumcommissie is druk bezig met het organiseren van het
lustrumfeest.
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.
20 november:
Moleculair en genetisch onderzoek m.b.t.
artrose
Door Prof. Dr. I (Ingrid ) Meulenbelt, Leids
Universitair Medisch Centrum, Afdeling Biomedical Data Scienes.
Artrose is een veel voorkomende, invalideMarijke Pleune
rende gewrichtsaandoening met een erfelijke
component. De ontwikkeling van effectieve behandeling wordt
ernstig gehinderd doordat het ziekteproces aanzienlijk verschilt
tussen patiënten.
Door het artroseziekteproces na te bootsen in een stukje
gekweekt gewrichtsweefsel kunnen we het moleculair biologische basis van artrose ontrafelen. Hiermee wordt vervolgens
gezocht naar nieuwe behandelingsmethoden voor artrose.
15 januari: Nieuwjaarsbijeenkomst
De opening van het jubileumjaar met een muzikaal tintje.
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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JUBILEUM KAARTCLUB
In 2013 ging ik samen met mijn vrouw Marga naar de spelletjesgroep op donderdagmiddag. Daar waren ook Nic en Miep
Beekman. Zij stelden voor om te gaan klaverjassen. Nic en
Miep waren zo enthousiast dat zij mij vroegen om een kaartclub
binnen de reumavereniging te starten.
Na overleg met het bestuur startte de club op 12 september
2013 met 11 spelers die zich aangemeld hadden via het contactblad of door mondelinge
reclame. De eerste jaren werd er
2 keer in de maand geklaverjast
en gejokerd. Dat veranderde in
2015 toen Cees de Graaf lid werd
van de club. Hij bracht mensen
mee die graag canasta spelen.
Nu hebben we 16 leden waarvan
6 leden al vanaf het begin
meedoen. Als iedereen er is, wordt er aan 2 tafels geklaverjast
en aan 2 tafels canasta gespeeld. Nieuwe leden zijn altijd
welkom.
In voorbereiding op het jubileum hadden we het laatste half jaar
geld gespaard voor een High Tea bij lunchroom Le Provence in
de Reinkenstraat. Ook het bestuur had een donatie gedaan.
Op 23 augustus j.l. was het eindelijk zover. Alle leden waren
aanwezig en genoten van de heerlijke hapjes en drankjes.
Gezelligheid was troef en uiteraard werden de 98 jarige Nic en
de 91 jarige Miep met bloemen in het zonnetje gezet. Alle leden
werden ook nog verrast met een gezelschapsspelletje om thuis
te spelen. Al met al een geslaagd jubileum. Nu op naar het 10
jarig bestaan met hopelijk nog meer leden.
Leo Noordermeer
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CEES OP BEZOEK BIJ
DE REDACTIE

Na nagenoeg alle activiteitengroepen binnen onze
vereniging bezocht te hebben, is het nu de beurt aan de
redactie. Niet echt op bezoek want ik maak al 3 jaar deel uit van
de redactie samen met Marian Fase (ex voorzitter), Joyce
Numann (bestuurslid) en Lia van der Laan (leidster timmerclub).
Stuwende kracht in de redactie is Marian. Zij spoort iedereen
aan, doet al het voorwerk en is geweldig met de lay out. Alle
binnengekomen artikelen worden door Marian per e-mail
gestuurd naar de overige redactieleden. Iedereen leest de
artikelen en maakt, daar waar nodig, aantekeningen over
spelling, woord- of zinsgebruik en inhoud. Niet alle maar veel
inzenders stellen het op prijs dat er met een min of meer
deskundig oog naar hun bijdrage wordt gekeken.
Joyce is de link tussen bestuur en redactie. Zij weet wat er in het
bestuur speelt en communiceert dat naar de redactie. Het is dus
belangrijk dat er tenminste 1 bestuurslid in de redactie zit.
Onzichtbaar voor de redactie is het werk van Johanna Scholten.
Zij struint het hele internet af op zoek naar voor ons relevante
artikelen. Tijdens de redactievergadering beslissen wij welke
artikelen, al dan niet ingekort, geplaatst worden. Ook worden
dan de aantekeningen van de redactieleden besproken en
sommige teksten enigszins aangepast. Na ongeveer 2 uur zijn
we het meestal eens over onze definitieve versie. Echter.... ook
wij zijn regelmatig blind voor onze eigen fouten en voordat alles
naar de drukker gaat, krijgen alle bestuursleden inzage. Na hun
fiat leunen wij tevreden achterover omdat de klus weer geklaard
is.
Heel graag willen wij uitbreiding van de redactie. De vormgeving
is nu helemaal in handen van Marian. Hoewel zij dat geweldig
doet, is dat toch een smalle basis. Heeft u taalgevoel of
vormgevingskwaliteiten laat ons dat dan vooral weten.
Contactblad 4e kwartaal 2018 - 11

PROGRAMMA KERSTVIERING
Dinsdag 11 december 2018
Dit jaar zal het Kerstfeest weer gehouden worden in het
sfeervolle Madestein Restaurant & Partycentrum,
Madepolderweg 100, 2553 EG Den Haag. De kerstcommissie,
bestaand uit Marijke Pleune en Nathalie Bogte heeft haar best
weer gedaan om een feestelijke dag samen te stellen met een
gevarieerd programma.
Vanaf 09.30 uur bent u van harte welkom, om
10.00 uur openen we de dag met koffie/thee en
lekkers.
In de ochtend kunt u zelf een kerststukje maken
onder begeleiding van Elleke Jutte van Fleur
Elleke. De kosten hiervoor zijn €12,50 voor leden
en €15,= voor introducees.
’s Middags worden we muzikaal verwend door het grote Heijdse
Vismaatjeskoor uit Ter Heijde, dat voor ons in klederdracht komt
optreden. Na dit muzikaal intermezzo kunt u uw geluk beproeven
bij de kerstloterij waarbij leuke prijsjes te winnen zijn. Een
heerlijk lunchbuffet met ijsdessert en diverse drankjes maken
deze complete dag helemaal af! Het programma eindigt om
ongeveer 16.15 uur.
Heeft u zin om dit kerstfeest met ons
mee te beleven? Door een bijdrage van
de VriendenStichting kunnen we de
kosten voor leden dit jaar een stuk
goedkoper maken; voor €12,50 per lid
kunt u genieten van deze feestelijke dag! We hopen op een
grote opkomst!
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Aanmelding Kerstfeest
Uw aanmelding kan door een bedrag over te maken op de
verenigings-rekening.
De kosten voor het kerststukje dient u ook bij uw inschrijving
over te maken. Op de dag zelf is hier geen mogelijkheid
meer voor!!
Het meenemen van een introducee is ook dit jaar toegestaan,
voor een bijdrage van € 25,=
De volgende bedragen kunnen overgemaakt worden op
rekeningnummer:NL66INGB00038.90.569 t.n.v. de Ver. Van
Reumapatiënten Den Haag e.o. onder vermelding van
“Kerstfeest” en “Kerststukje”.
Leden Kerstfeest................................ .........................€ 12,50
Leden Kerstfeest en Kerststukje ........ € 12,50 + € 12,50 =
........................................................... .........................€ 25,00
Introducee Kerstfeest ........................ .........................€ 25,00
Introducee Kerstfeest en Kerststukje . € 25,= + € 15,= .€ 40,00
Wilt u bij “mededelingen” vermelden waarvoor u betaalt en voor
wie. Heeft u een dieet geeft u dit dan ook door!
Als er géén dieetwensen kenbaar gemaakt worden, kan hier
de dag zelf geen verandering in gebracht worden.
Uw bijdrage dient uiterlijk op 27 november bij de
penningmeester binnen te zijn. Dit in verband met de
bevestiging aan “Madestein” van het aantal deelnemers.
Maak uw bijdrage direct over na het lezen van dit contactblad.
Vervoer Kerstfeest
Voor het vervoer met de Taxibus kunt u zich opgeven bij Ria
Streef: tel.nr. 070-3666810 op de vaste beldagen (maandag en
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vrijdag tussen 10.00 en 12.00 uur).
Uw opgave voor de Taxibus dient uiterlijk 27 november binnen
te zijn.
De Taxibus wil graag ruim van te voren weten hoeveel mensen
er opgehaald/thuisgebracht moeten worden, dit in verband met
de planning. Het is een zeer drukke tijd voor de Taxibus, er zijn
nog meer kerstfeesten.
Als er plaats is in de bus, wordt de mogelijkheid geboden voor
mensen, die geen pasje hebben, om met iemand mee te rijden
die wel een pasje heeft. Uiteraard tegen betaling. De kosten van
de rit worden in rekening gebracht aan de pasjeshouder.
Afrekenen onderling regelen.
Opstappen bij de pashouder.
Net als andere jaren hopen wij dat u
zoveel mogelijk met eigen vervoer
komt, of gebracht en gehaald wordt.
Vriendelijk verzoek
BELT U NIET ZELF OVER DEZE RIT MET DE TAXIBUS!
Bij verhindering
Indien u tijdig weet, dat u toch om de een of andere reden helaas
niet aanwezig kan zijn, laat dit dan tijdig weten aan Ria, zodat zij
de Taxibus kan bellen.
Ziek worden een dag van te voren is natuurlijk niet te
voorspellen.
Hiervoor graag Nathalie Bogte bellen 06-21206155
We zien u graag 11 december!
Kerstgroet, Marijke & Nathalie
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40 jaar
2019 bestaat onze vereniging 40 jaar!
We willen dit natuurlijk met u allen gaan vieren met
een feestelijk programma. Er zijn al heel wat
programmaonderdelen geregeld. Het belooft een
speciale dag te worden.
Het enige dat ik hier alvast kan verklappen is dat
we ook een rondvaart gaan maken.
Nathalie Bogte

Groeten van 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

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
van de advertenties. Advertenties in het Contactblad houden
geen aanbeveling van de betreffende artikelen in door de Reumapatiëntenvereniging Den Haag e.o.
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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. S. Soemya Amghar
Mevr. K.C. Delpeche (Kim)
Hr. P.B. Gopal
Mevr. L.J. van der Grient
Mevr. G.A.C. De Kanter (Gonie)
Hr. C.J. Steenbeek
Hr. R.A. Tur
Mevr. W.J. Wijmans (Wilma)
Mevr. J.M. Van Wingerden
Wij hopen dat zij zich snel thuis zullen voelen in onze
Vereniging en deel zullen nemen aan onze bijeenkomsten.

Overleden leden

Wij wensen de
nabestaanden
sterkte toe.

Mevr. J.J. Leenders
Mevr. L. Tur-vd Klugt

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 2018 zijn op:
14 november 12 december en 9 januari
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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Waarschuwing: werking middel
Motion Free niet
aangetoond
Graag attenderen we jullie op het
volgende:
Op vele manieren wordt er momenteel
reclame gemaakt voor het kostbare
middel Motion Free. In tegenstelling tot
wat de fabrikant beweert, is op geen
enkele wijze aangetoond dat deze balsem
werkzaam is. Het is ook niet bewezen dat door dit middel
ontstekingen verminderen en op de lange termijn genezen.
Bovendien blijkt niet dat dit middel de natuurlijke functie van
een gewricht herstelt.
Bron: https://reumanederland.nl

Het is tijd om te ontspannen als je er
geen tijd voor hebt.
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 gespro
ken “vrij” zou zijn. Graag willen wij u er op attenderen dat ook be
stuursleden en contactpersonen, die allen hun krachten vrijwillig aan
de RPV leveren, reumapatiënten zijn en sociale verplichtingen heb
ben. 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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Voorlichtingsbijeenkomst Fibromyalgie
HWW zorg(t) ervoor!
Haagse Wijk- en Woonzorg (HWW zorg) organiseert
maandelijks een voorlichtingsbijeenkomst voor mensen
waarbij de diagnose fibromyalgie is gesteld.
Fibromyalgie kan uw leven ingrijpend veranderen. Naast pijn en
stijfheid zijn er vaak buikklachten en klachten over hoofdpijn,
slecht slapen en snel moe zijn. Dit heeft grote invloed op het
zelfstandig uitvoeren van dagelijkse bezigheden.
Fibromyalgie heeft niet alleen gevolgen voor uzelf, maar ook
voor mensen in uw naaste omgeving.
Tijdens de eenmalige voorlichtingsbijeenkomst krijgt u informatie
over fibromyalgie en worden de verschillende
behandelprogramma’s in de regio besproken. Hierna is het
mogelijk om een persoonlijke afspraak te maken.
U heeft een verwijzing van uw huisarts of specialist nodig
om u aan te melden voor deze voorlichtingsbijeenkomst.
Begeleiding
De begeleiding is in handen van een verpleegkundig
reumaconsulent van HWW zorg in samenwerking met de
reumatologen en huisartsen van de regio Haaglanden.
Wanneer?
De voorlichtingsbijeenkomst vindt eenmaal per maand plaats.
Kosten
De voorlichtingsbijeenkomst is gratis.
Voor meer informatie of aanmelding kunt u contact
opnemen met de verpleegkundig reumaconsulentes via de
Klantenservice van Haagse Wijk- en Woonzorg,
Telefoon (070) 379 33 00
www.hwwzorg.nl
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ZORGVERZEKERING: MINDER EIGEN BIJDRAGE VOOR
MEDICIJNEN IN 2019
In 2019 gaan we meer betalen voor onze zorgverzekering,
maar er is gelukkig ook goed nieuws. De eigen bijdrage
voor medicijnen wordt namelijk gemaximeerd op 250 euro.
Deze regeling geldt voor medicijnen die zijn opgenomen in
het geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS). De
maatregel start in 2019 en loopt in ieder geval tot en met
2021.
Vergoeding medicijnen zorgverzekering: zo werkt het
Van veel medicijnen bestaan verschillende merken. Deze
hebben dezelfde werkzame stoffen en daardoor ook hetzelfde
effect. Zorgverzekeraars vergoeden alleen de goedkoopste
variant van een medicijn. Dat noemen we het preferentiebeleid.
Als je de voorkeur hebt voor een duurdere variant, vergoeden
zorgverzekeraars dit in veel gevallen niet.
De kosten van medicijnen vallen onder het eigen risico van je
zorgverzekering. De eerste 385 euro betaal je dus zelf. Als je
ook een vrijwillig eigen risico hebt dan loopt dit bedrag nog
verder op, tot maximaal 885 euro. Daarnaast betaal je voor
sommige medicijnen een eigen bijdrage. Op jaarbasis kan dat al
om honderden of zelfs duizenden euro’s gaan. Om te
voorkomen dat mensen hierdoor in financiële moeilijkheden
komen, heeft het kabinet maatregelen genomen. Tot een bedrag
van 250 euro betaal je de eigen bijdrage zelf, en alles wat
daarboven komt vergoedt je zorgverzekering.
Op de website van Independer vind je hier meer informatie over
en wordt de maatregel aan de hand van een voorbeeld nog
beter uitgelegd:
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https://www.independer.nl/zorgverzekering/info/zorgverzekering2019/eigen-bijdrage-medicijnen
Aanvullende zorgverzekering voor eigen bijdrage
Wil je per geneesmiddel zien of het in het GVS is opgenomen, of
er een eigen bijdrage geldt en of er nog andere voorwaarden
zijn? Ga dan naar Medicijnkosten.nl, een website van
Zorginstituut Nederland. Hier is deze informatie per medicijn
inzichtelijk gemaakt.
Bron: Independer

NIEUWE BEHANDELING VOOR MENSEN MET
ENKELARTROSE ONDERZOCHT
In het Amsterdam UMC is een
onderzoek gestart naar een nieuwe
behandeling van enkelartrose. In het
enkelgewricht van mensen met
enkelartrose worden bloedplaatjes
afkomstig uit het eigen bloed
geïnjecteerd. Sportarts en onderzoeker
dr. Hans Tol gaat onderzoeken of de
behandeling zorgt voor minder pijn en minder beperkingen
bij mensen met enkelartrose.
ReumaNederland financiert dit onderzoek.
Dit onderzoek in het kort:
Aandoening: enkelartrose
Onderzoek naar: een nieuwe behandeling
Wat houdt het in: bij patiënten wordt onderzocht of een injectie
met bloedplaatjes uit het eigen bloed de klachten van
enkelartrose vermindert.
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Deelname mogelijk: Ja, maar neem eerst contact op met de
onderzoekers.
Dr. Tol, u leidt het onderzoek. Wat is enkelartrose?
‘Enkelartrose is de beschadiging van het kraakbeen in het
enkelgewricht. Dat kraakbeen is normaal heel glad, zodat de
enkel gemakkelijk kan buigen en strekken. Bij artrose is het
laagje kraakbeen dun en onregelmatig. Het bot wordt aan de
randen breder en het gewricht wordt dikker. Door deze
veranderingen kan het gewricht pijn doen en beweegt het
minder soepel.’
Wie loopt er het meest risico op enkelartrose?
‘Mensen die heel regelmatig hun enkels verzwikken, lopen een
grotere kans op enkelartrose. En er zijn mensen met een
‘verkeerde’ stand van de enkel. Ook zij hebben meer risico op
artrose. Tot slot kan een gebroken enkel het begin van artrose
betekenen.’
Wat zijn de gevolgen van enkelartrose?
‘Enkelartrose is een aandoening die ook al bij relatief jonge
mensen voor veel pijn en dagelijkse beperkingen bij het lopen
kan zorgen. Dan heb ik het bijvoorbeeld over dertigers en
veertigers die veel moeite hebben met gewoon bewegen of
sporten. Als de artrose verder gaat, kunnen er knobbels van
uitgroeiend bot ontstaan. Die maken het lopen nog pijnlijker en
dus moeilijker.
Wat is er op dit moment aan enkelartrose te doen?
‘De behandelingen zijn helaas beperkt. Ik vergelijk het wel eens
met knieartrose. Mensen met knieartrose krijgen
spierversterkende oefeningen, waardoor de spieren dan een
deel van de schokdemping van het kraakbeen overnemen. Bij
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de enkel is dat moeilijker en kom je uiteindelijk uit op het
vastzetten van het gewricht of een kunstgewricht om de pijn te
verminderen.’
U gaat een nieuwe behandeling onderzoeken. Wat houdt die
behandeling in?
‘Die nieuwe behandeling is een injectie in de enkel met
bloedplaatjes uit het eigen bloed. Bloedplaatjes bevatten eiwitten
die mogelijk belangrijk zijn voor het herstel in het lichaam.
Eerder onderzoek bij patiënten met knieartrose laat zien dat
deze behandeling bij 50-60% van hen zorgt voor minder pijn en
beperkingen. Patiënten met enkelartrose kwamen naar ons toe
met de vraag of ze de injectie ook konden krijgen. Maar, zo’n
nieuwe behandeling moet je eerst goed wetenschappelijk
onderzoeken. ReumaNederland maakt dit nu mogelijk.’
Hoe ziet het onderzoek eruit?
We gaan onderzoek doen onder 100 mensen met enkelartrose.
Die worden verdeeld in 2 groepen. Bij beide groepen wordt
bloed afgenomen. De ene groep krijgt in 6 weken tijd 2 injecties
met de eigen bloedplaatjes, de andere groep injecties met water
met zout. Daar zit dus niets in, we noemen dat een placebo.’
Wat verwacht u van het onderzoek?
‘Er zijn duidelijke aanwijzingen dat de behandeling met eigen
bloedplaatjes zorgt voor minder pijn bij knieartrose, dus ik hoop
dat dit bij enkelartrose ook uit het onderzoek komt. Patiënten
kunnen door minder pijn misschien ook gemakkelijker bewegen.
We gaan de effecten van de behandeling een jaar lang meten.
De deelnemers vullen vragenlijsten in en we testen hoe goed zij
hun enkel kunnen gebruiken. Zo hopen we een duidelijk beeld te
krijgen van wat de behandeling betekent voor mensen met
enkelartrose.’
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GENEESMIDDELEN VAAK NIET GOED BEWAARD
Thuis worden de bewaarcondities van
geneesmiddelen niet gecontroleerd en is het vaak moeilijk
voor patiënten om te voldoen aan de bewaareisen
Het zorgvuldig bewaren van geneesmiddelen is belangrijk om de
kwaliteit, veiligheid en werkzaamheid ervan te kunnen
garanderen.
Tot het verlaten van de apotheek worden geneesmiddelen
gecontroleerd bewaard.
Thuis is dat anders. Daar worden de bewaarcondities niet
gecontroleerd en is het vaak moeilijk voor patiënten om te
voldoen aan de bewaareisen.
Uit onderzoek van promovendus Niels Vlieland, werkzaam bij de
Apotheek van het UMC Utrecht, blijkt dat geneesmiddelen thuis
vaak niet goed worden bewaard. Patiënten bewaren
geneesmiddelen regelmatig niet onder de juiste condities
(temperatuur, vocht en licht). Ook bewaren patiënten
geneesmiddelen waarvan de houdbaarheidsdatum al is
gepasseerd, die niet \meer herkenbaar zijn en/of zonder de
bijsluiter. Vlieland promoveerde donderdag 13 september jl. op
zijn onderzoek aan de Universiteit Utrecht.
Het vaakst worden geneesmiddelen met een bewaaradvies
tussen de 2 en 8°C (bijvoorbeeld biologische geneesmiddelen)
thuis niet goed bewaard.
Ruim een kwart van de patiënten (27%) bewaarde dergelijke
middelen zelfs onder 0°C (25%) of boven 25°C (2%).
Temperatuurverschillen kunnen onder andere liggen aan de
exacte locatie in de koelkast. Zo ligt de temperatuur in de deur of
bovenin de koelkast vaak buiten de 2 tot 8°C. Ook het formaat
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van de verpakking of bijvoorbeeld vakanties maken het lastig om
medicijnen goed te bewaren.
Om het effect van de bewaarcondities te meten, zijn vier
verschillende biologische geneesmiddelen van het type TNF-αremmers blootgesteld aan temperaturen vergelijkbaar met die bij
patiënten thuis. De producten zijn redelijk stabiel, maar in bijna
de helft ervan werden kleine hoeveelhedenaggregaten
(klonteringen) gedetecteerd. Aggregaatvorming kan mogelijk
leiden tot een immuunreactie en zorgen voor een afname in de
werkzaamheid van het geneesmiddel. Om te bepalen wat de
gevolgen voor de werking en houdbaarheid van de
geneesmiddelen zijn, is meer onderzoek nodig.
Het is van belang dat er meer aandacht komt voor het goed
bewaren van geneesmiddelen. Patiënten kunnen daar extra hulp
bij gebruiken. Alle betrokken partijen dragen daar een stuk
verantwoordelijkheid voor. Zo kunnen artsen bij het voorschrijven
van medicatie zowel de inname als het bewaren van medicatie
bespreken. Farmaceuten kunnen er bijvoorbeeld bij verpakkingen
rekening houden met dat die in de koelkast passen en
apothekers kunnen bijdragen door bijvoorbeeld gemakkelijke
bewaarinformatie verschaffen. Daarnaast moet de patiënt zelf
zich ook bewust zijn van de mogelijke gevolgen als hij het
bewaaradvies niet goed opvolgt.
Naar aanleiding van de onderzoeksresultaten is in de apotheek
van het UMC Utrecht een kort en duidelijk leaflet met
bewaarinstructie ontwikkeld die vanafnu bij bepaalde medicatie
standaard aan patiënten wordt meegegeven.
Bron: ZorgKrant.nl

Het mooiste wat een mens kan dragen,
is een glimlach.
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Nieuw onderzoek komt dichter bij het ontstaan van
Jeugdreuma
Onderzoeker dr. Jorg van Loosdregt van UMC
Utrecht/Wilhelmina Kinderziekenhuis, heeft
van ReumaNederland financiering gekregen
voor onderzoek naar de oorzaak voor het
ontstaan van jeugdreuma. Dr. Van Loosdregt
onderzoekt wat er misgaat in de aanmaak van
eiwitten door ontstekingscellen.
‘De oorzaak van jeugdreuma is nog altijd
onbekend’, legt Jorg van Loosdregt uit. ‘Wel
weten we steeds meer over de ontstekingen in de gewrichten en
welke ingewikkelde mechanismen daar een rol spelen. We zien dat
de aanmaak van een groot aantal (ontstekings)eiwitten verstoord is
geraakt.’
Teveel eiwitten die voor ontstekingen zorgen
‘In de gewrichten komen eiwitten die ontsteking bevorderen te veel
voor’, aldus dr. Van Loosdregt, ‘terwijl ontstekingsremmende
eiwitten juist te weinig voorkomen. Je zou dus kunnen zeggen dat
er een verstoring is in de mechanismen die de aanmaak
coördineren van eiwittendoor ontstekingscellen in de gewrichten en
in het bloed van jeugdreumapatiënten.’
Nieuwe ontdekking verder onderzocht
Nog niet zo lang geleden is een nieuw proces ontdekt dat de
aanmaak van eiwitten in cellen reguleert en dus in de hand houdt.
‘Die manier van reguleren van het lichaam heet met een
moeilijk woord RNA-methylatie’, legt dr. Jorg van Loosdregt uit.
‘RNA-methylatie heeft direct invloed op de hoeveelheid eiwitten in
een cel en daardoor ook op de werking van cellen.’
Hoop op nieuwe medicijnen
Bij jeugdreuma gaat er iets mis. Jorg van Loosdregt: ‘We hebben in
eerder onderzoek al laten zien dat de RNA-methylatie van
ontstekingscellen uit het gewricht van jeugdreumapatiënten
anders dan gewoonlijk. Met het onderzoek dat ReumaNederland
financiert, gaan we RNAmethylatie in afweercellen van
jeugdreumapatiënten verder bestuderen, in de hoop dat deze
kennis uiteindelijk kan leiden tot nieuwe medicijnen voor
jeugdreuma.’
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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 zonder postzegel opgestuurd worden naar:
RPV Den Haag, Antwoordnummer 20011,
2680 VE ’s-Gravenzande

U kunt zich ook via de website aanmelden www.rpvdenhaag.nl
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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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In dit schitterende gedicht schrijft Ans Wortel over god. Maar deze god
is God niet maar de mens. Zoals wij allemaal zijn.
Als ik m’n voet
Op ‘n mierenhoop zet
Kan ik geen traan
Om de doden laten
Noch om degenen
Die gewond zijn
En vertwijfeld stuiptrekkend
Verder leven
Ik heb niet geleerd
Van mieren te houden
Ze zijn met zoveel
En ze zijn zo lastig

Als er ‘n bom
Op de mensen valt
Zal God in z’n hemel
Opgelucht zuchten
De lijken interesseren
Hem niet
Hij maakt geen eind
Aan die nog kreunen
‘t zal hem een zorg zijn
Hoe ze zich voelen
Met z’n hoofd in de wolken
Wandelt hij verder\wandelt hij weg
Naar z’n werk
Naar z’n vrienden
Wat kun je anders
Van hem verwachten
We zijn met zoveel
En we zijn zo lastig
‘Opgeruimd staat netjes’
Denkt hij en misschien
Denkt hij dat zelfs niet…
En daar waar de aarde bol wordt
Overdacht ik ‘t ‘laagland van m’n vriendinnen’
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BEZOEK OOK ONZE WEBSITE
www.rpvdenhaag.nl
EN ONZE FACEBOOKPAGINA VIA
reuma patiënten vereniging
den haag e.o.

