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Secretariaat: Jozef Israëlslaan 109, 2282 TC Rijswijk (ZH) 

Bezoek onze website: www.rpvdenhaag.nl 
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PAGINA 7: 

Mededeling 

penningmeester 

PAGINA 21: 

Naamsverandering 

Reumafonds 
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Vooraankondiging 

Kerstviering  



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 het 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 joyce.numann@planet.nl   

Cees de Graaf  ceesmeteenc@casema.nl  

Marian Fase maefase@hetnet.nl 

Kopij voor het Contactblad 4e kwartaal 2018 gaarne uiterlijk 
3 oktober 2018 zenden naar het redactieadres:  
Marian Fase, Libelsingel 26, 2492 RB Den Haag 

 tel. 070-4444449  
e-mail: maefase@hetnet.nl 

http://www.rpvdenhaag.nl
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VERENIGING VAN REUMAPATIËNTEN DEN HAAG E.O. 
Opgericht 1979 no. 3 – augustus 2018 
Contactblad verschijnt in  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) e-mail: ednaatb@casema.nl 
Baarssingel 10, 2492 MG Den Haag  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)  e-mail: info@rpvdenhaag.nl 
Jozef Israëlslaan 109, 2282 TC Rijswijk 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) e-mail: r.pleune@planet.nl 
Kruisland 9, 2685 TG Poeldijk 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) e-mail: michel.voorn@mivo.nl 
Gravin Juliana van Stolberglaan 627,  
2263 AV Leidschendam 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)  e-mail: info@rpvdenhaag.nl 
Jozef Israëlslaan 109, 2282 TC Rijswijk tel: 070-8889236 
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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 

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, 070-3902381 
Kaartclub:  Leo Noordermeer, 070-3902381 
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! 

mailto:webmaster.rpv.denhaag@gmail.com


    Contactblad  3e kwartaal 2018 - 4     

WOORDJE VAN DE VICE-VOORZITTER 

 

Het is eind juni als ik dit stukje schrijf, 

maar u zult het pas lezen in augustus, 

midden in de zomer. U bent misschien al 

op vakantie geweest of u gaat pas na de 

zomer. Ik ga zelf in juli op vakantie maar 

als u dit leest ben ik al weer terug, hoe 

grappig is dat!  

 

We hebben gisteren onze laatste bestuursvergadering voor de 

zomer gehad waar weer veel is besproken. Door het binnenkort 

aftreden van onze penningmeester zijn we hard bezig hier een 

oplossing voor te zoeken, wat niet makkelijk is. Het voortbestaan 

van onze vereniging hangt af van het vinden van de juiste men-

sen, die zich vrijwillig willen inzetten als penningmeester, secre-

taris of voorzitter. Ook “gewone” bestuursleden zijn van harte 

welkom om ons bestuur te komen versterken. We zijn een hard 

werkend, gezellig team waar ieder zijn taken met plezier uitvoert. 

 

Naast de bestuursvergaderingen zijn we ook druk geweest met 

voorbereiden voor de jaarlijkse dagtocht. De dagtochtcommissie 

bestaande uit Marijke Pleune en ondergetekende, komt regel-

matig bij elkaar. Voor de dagtocht van 5 juni hadden we een 

leuk programma in Zeeland bedacht waar we inmiddels een 

heerlijke dag hebben beleefd. U vindt het verslag op pagina 12. 

 

Ook is er veel overleg geweest binnen de lustrumcommissie 

over ons jubileumjaar, want in 2019 bestaat onze vereniging 40 

jaar! We willen dit natuurlijk met u allen gaan vieren met een 

feestelijk programma. Er zijn al wat programmaonderdelen gere-

geld maar we zijn nog lang niet klaar. Het belooft een speciale 
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dag te worden. Het enige dat ik hier alvast kan verklappen is de 

datum, dinsdag 4 juni. Schrijft u dit alvast in uw agenda?  

 

Wat u ook in uw agenda kunt zetten, is de datum van de kerst-

viering. Dit jaar op dinsdag 11 december. De kerstcommissie is 

bezig met de invulling hiervan.  

 

Het bestuur heeft tijdens een gezellige lunch afscheid genomen 

van onze voorzitter Marian Fase. We hebben haar bedankt voor 

haar goede en toegewijde voorzitterschap en zijn blij dat ze 

voorlopig nog in de redactie blijft. Dit blad wat u nu leest is ook 

weer mede door haar gemaakt. Samen met de andere redactie-

leden, Joyce Numann en Cees de Graaf hebben ze weer veel 

werk verricht om tot dit mooie resultaat te komen. 

 

Wat ook een mooi resultaat is, 

is de grote opkomst bij de 

laatste informatieavond van 

15 mei. Marijke Pleune had 

een interessante avond gere-

geld met orthopedisch chirurg, 

dr. Baas. Het ging over knie 

operaties en alles wat daar bij 

komt kijken. Ook in april was 

er veel belangstelling voor de lezing van een arts microbioloog 

over de ziekte van Lyme. 

 

De eerstvolgende informatieavond is op 18 september, over de 

invulling leest u verderop in dit blad. 

Ik wens u allemaal een fijne zomer en we zien elkaar in 

september! 

Groeten van Nathalie Bogte, vice-voorzitter 
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VAN  DE  PENNINGMEESTER 

 

Contributie nog niet betaald? 

Heeft u uw contributie nog niet betaald  

voor 2018? Inmiddels heeft u al wel een 

herinnering ontvangen. Betaal hem dus zo 

snel mogelijk. Dit scheelt een boel extra 

werk voor mij. 

  

Restitutie contributie 

Bij een aantal zorgverzekeraars  kunt u uw jaarcontributie 

declareren.  Dat kan vaak middels  het meezenden van een 

kopie  van uw overschrijving. Soms echter  weigert men dit 

betalingsbewijs te accepteren. In dat geval kunt u bij mij een 

betalingsbewijs opvragen om het  contributiebedrag  terug te 

kunnen vorderen. U moet wel zelf het bewijs aanvragen deze 

wordt niet automatisch verzonden. Deze ontvangt u standaard 

op uw mailadres als deze bij mij bekend is. 

 

Hydrotherapie 

De tweede nota  van dit jaar voor de hydrotherapie is weer op 

de mat gevallen. Een groot aantal van u heeft inmiddels hiervoor 

de machtiging ondertekend. Deze nota kunt u ook via de e-mail 

ontvangen. U krijgt hem dan in pdf en kunt hem zo direct digitaal 

declareren bij uw zorgverzekering. Heeft u nog niet uw e-mail 

adres of een machtiging getekend doe het dan  alsnog!  Het 

scheelt  een boel werk, veel aan porto kosten en de betaling kan 

zo niet vergeten worden.  

''Als je gehoord wilt worden, moet je wel 
iets zeggen.''  
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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 

Ik stop als penningmeester 

In februari 2018 heb ik binnen het bestuur te kennen gegeven 

dat ik wil stoppen als penningmeester, ik heb te veel 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 

met 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 
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INFORMATIEAVONDEN 

 

Op de 3
e 
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.   

18 september  

Voetklachten en de oplossingen daarvoor 

door Penders Voetzorg 

Dhr. Bart Visser is Orthopedisch 

schoentechnicus en hij verzorgt een 

presentatie over voetklachten en de 

oplossingen hiervoor. Van steunzolen tot 

orthopedische 

schoenen, alles komt 

hierbij aan bod. 

We kijken deze avond naar het 

productieproces, maar ook naar de 

nieuwste aanmeettechnieken. 

 

16 oktober 

Jicht, een reumatische aandoening 

Mw. Drs. Nicole van der Laan is reumatoloog en verbonden aan 

het Reinier de Graaf Ziekenhuis in Delft. 

Jicht is een diagnose die regelmatig gesteld wordt door huisarts 

en reumatoloog. Bij mannen komt jicht vaker voor dan bij 

vrouwen en bij ouderen frequenter dan bij jongeren. 3 tot 7% 

Marijke Pleune 

Vervoer Taxibus: Vrijdag, voorafgaand aan de bijeenkomst van 

de dinsdagavond, bellen met Ria Streef, tel. 070-3666810, tussen 

10.00 en 12.00 uur. 
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Iedereen is welkom, ook niet leden. 
Er is voldoende parkeergelegenheid en met het openbaar 

vervoer uitstekend bereikbaar. 

Op onze website: www.rpvdenhaag.nl staat de meest actuele in-

formatie over de informatieavonden. Het komt namelijk wel eens 

voor, dat een presentatie op het laatste moment gewijzigd wordt. 

van 65-plussers krijgt met jicht te maken. Jicht wordt 

veroorzaakt door kristalvorming (urinekristallen) in en rondom 

een gewricht. 

Tijdens de informatieavond worden oorzaken, risicofactoren en 

de behandeling van jicht besproken. U bent van harte welkom 

en er is gelegenheid vragen te stellen. 

 

20 november     

Moleculair en genetisch onderzoek m.b.t. artrose 

Prof. Dr. I (Ingrid ) Meulenbelt, Leids Universitair Medisch 

Centrum, Afdeling Biomedical Data Scienes. 

Artrose is een veel voorkomende, invaliderende 

gewrichtsaandoening met een erfelijke component. De 

ontwikkeling van effectieve behandeling wordt ernstig 

gehinderd doordat het ziekteproces aanzienlijk verschilt tussen 

patiënten.  

Door het artrose ziekte proces 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. 
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CEES OP BEZOEK BIJ 

 

DE STICKER/VERZENDGROEP 

 

Dit kleine groepje mensen (Anneke, Ank, Wil, Sandra) komt 

slechts vier keer per jaar op dinsdagmiddag bij elkaar om saai 

maar nuttig werk te verrichten. Onder leiding van ons aspirant 

bestuurslid Michel Voorn gaat het “lopende bandwerk” van start. 

Alle contactbladen, door de drukker bij Michel afgeleverd, liggen 

klaar evenals de door Elma (ledenadministratie) aangeleverde 

stickervellen. De oplage van ons blad bedraagt 1000 

exemplaren. Alle ongeveer 850 leden ontvangen het blad. Ook 

staat er een aantal reumatologen en huisartsen op de 

verzendlijst. De overgebleven bladen worden opgeslagen in het 

verenigingsgebouw en verstrekt aan belangstellenden bij de 

inloopochtenden. Michel nam de organisatie twee jaar geleden 

over van Leo Noordermeer. Hij zorgt ervoor dat alles op rolletjes 

verloopt en brengt de hele lading naar het innamepunt van Post  

NL in Zichtenburg. Met Post NL is een contract afgesloten 

waardoor de portokosten enigszins gedrukt worden. Donderdag 

schijnt voor Post NL een relatief rustige dag te zijn dus wordt 

ons blad op donderdag bezorgd. 

Natuurlijk heb ik meegeholpen met het stickeren. Even het 

kunstje afgekeken en klaar was Cees, dat wil zeggen na ruim 

een uur. Volgens de stickeraars had ik wel de gemakkelijkste 

dag uitgekozen; geen bijlages om in te steken, geen enveloppen 

en geen meegestuurde agenda's. Op een “zware” stickerdag zijn 

de dames en heer meer dan vier uur bezig en wordt er een 

lunchpauze gehouden. Ondanks de gemakkelijke dag had ik 

toch pijn in mijn handen. Hebben jullie dat dan niet was mijn 

vraag. Natuurlijk wel, de reactie, maar wat moet dat moet!!!  

Bewonderenswaardig groepje!!! 
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VAN DE BESTUURSTAFEL 

 

4 Bestuursleden zijn naar de besturendag 

geweest van het Reumafonds in 

Maarssen. 

 

De informatieavonden van de afgelopen 

maanden zijn druk bezocht. I.v.m. de 

vakantie is de eerstvolgende op 18 

september.  

 

De rekeningen van de hydrotherapie zijn weer verzonden door 

Elma van der Hoeven. 

 

2 Bestuursleden hebben op de zorgmarkt in het Sophia 

Revalidatiecentrum gestaan op 26 april. De stand werd druk 

bezocht. 

 

Op 5 juni is de dagtocht geweest. We hebben een fantastische 

dag gehad in Zeeland.  

 

Het bestuur heeft op de laatste vergadering voor de vakantie 

alweer overleg gehad over de invulling van de kerstviering. 

 

De commissie die zich buigt over de invulling van het 

jubileumjaar 2019 is druk in overleg. De viering komt in plaats 

van de dagtocht op dinsdag 4 juni. 

 

Het  bestuur heeft zich gebogen over de gevolgen van de 

invoering van de AVG (Algemene Verordening 

persoonsgegevens) op 25 mei voor onze vereniging. De site is 

aangepast met een reglement dat van toepassing is op onze 

vereniging en de aanmeldformulieren voor nieuwe leden en 

oefentherapie zijn aangepast. 

Anja v.d. Bergh, secretaris 

Anja v.d. Bergh 
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VERSLAG DAGTOCHT ZEELAND  

 

De jaarlijkse dagtocht was dit jaar weer erg 

geslaagd, ruim 60 personen hebben genoten 

van een leuke dag, samengesteld door Marijke 

en Nathalie.  

 

 

Op 

dinsdagochtend 5 juni 

vertrokken we uit Den 

Haag met een volle bus 

én een auto richting 

Zeeland. Omdat er 

meer aanmeldingen 

waren dan in de bus 

zou passen, wilde onze 

penningmeester Elma 

met haar auto achter de bus aan rijden zodat iedereen die zich 

had opgegeven toch mee kon. Zo 

hoefden we niemand teleur te stellen. Een 

mooi gebaar.  

 

Omstreeks 10.30 uur kwamen we aan in 

het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk, 

waar we verwelkomd werden met koffie, 

thee en heerlijke gebakjes.  

We kregen eerst een boeiend verhaal te 

horen door een aardige medewerker van 

het museum. Hij heeft de 

watersnoodramp zelf meegemaakt en kon 

goed vertellen over het ontstaan van dit 

Nathalie  Bogte 
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museum, een Nationaal Monument. Zijn verhaal werd 

opgeluisterd met unieke filmbeelden en fragmenten van het 

Polygoonjournaal waardoor je een goed beeld kreeg van wat er 

zich af heeft gespeeld in die tijd.  

Daarna konden we op eigen gelegenheid het museum 

bezoeken. Het museum is gevestigd in de 4 caissons, die in 

1953 werden gebruikt om de dijk te sluiten.  

In de expositieruimten wordt de ramp herinnerd en herdacht 

maar ook zagen we wat de toekomst allemaal aan 

mogelijkheden biedt met water. We vonden het een 

indrukwekkend museum. 

 

Vol van deze indrukken 

stapten we weer in de bus 

voor een korte rit naar 

Zierikzee.  

Vlakbij het centrum van dit 

monumentenstadje werden 

we afgezet voor een vrije 

pauze. Zierikzee was in de 

Gouden Eeuw een van de 

rijkste steden van Nederland 

en heeft meer dan 500 

monumenten.  

 

Op een gezellig pleintje 

hebben velen geluncht. Het 

was prima droog weer om door het stadje te wandelen, te 

winkelen en o.a. de Dikke Toren en andere historische 

monumenten te bekijken.  

Het was jammer dat de bus niet dichter bij het centrum mocht 

komen, nu was het voor een aantal mensen toch te ver lopen. 

Dit werd gelukkig goed opgelost door een scootmobiel 
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beschikbaar te stellen, die 

pendelde tussen de bus 

en het centrale plein. (Ria 

en Elma, bedankt voor 

jullie hulp!)  

Volgend jaar zal de 

dagtochtcommissie nog 

beter overleggen met 

Pasteur Reizen zodat de 

bus ons dichter bij het 

centrum kan afzetten!  

 

Na deze stadswandeling 

konden we gelukkig 

lekker lang uitrusten tijdens de rondrit die ons via de 

Zeelandbrug naar het restaurant in Hoogerheide bracht. 

Hier genoten we van een heerlijk 3 gangen diner. Er werd goed 

rekening gehouden met de diverse dieet-wensen. Het 1
e
 drankje 

werd aangeboden door het Bestuur. Na het lekkere ijsdessert 

keerden we moe maar voldaan, terug naar Den Haag, waar we 

rond 20.00 uur arriveerden.  

We bedanken hierbij Arnold en Marianne van het Rode Kruis 

voor hun hulp. 

 

Mocht u na het lezen van dit verslag ook eens zin hebben om 

met ons mee te gaan, wij organiseren ieder jaar begin juni een 

dagtocht.  

Komend jaar zelfs met een heel speciaal programma, vanwege 

ons 40 jarig bestaan! Houd ons contactblad en de website goed 

in de gaten! 

 

Graag tot ziens! Nathalie Bogte 
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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 

  

6 september: Een gezellige middag met koffie, thee en wat 

lekkers erbij om met elkaar wat bij te kletsen. 

 

4 oktober: Elleke komt weer met ons een mooi bloemstukje 

maken. Graag een week van te voren laten weten of je komt. 

 

1 november: Gaan we weer een mooie kaart maken met de 

hobby dots. 

 

6 december: Gaan we naar het tuincentrum Ockenburg om de 

mooie kerstshow te bekijken. 

 

 

De redactiecommissie houdt zich, te allen tijde, het recht voor 

 om ingezonden artikelen zonder opgaaf van redenen te weige-

ren, om wijzigingen aan te brengen of om spelling- of grammati-

cale 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 Reuma-

patiëntenvereniging Den Haag e.o. 

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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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. 070-3902381   

 

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. 070-3902381 of   

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 donderdag-

middag, 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 

http://www.healingtaichi.nl
mailto:jh.tijsmans@gmail.com
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RUBRIEK LEDENBESTAND 
 
Wij verwelkomen de volgende nieuwe leden 
 
Mevr. L.  Douw 

Mevr. M.J. van Haarlem 

Mevr. N. Nabibaks 

Mevr. N. Nabibaks 

Mevr. C. Neijts-Iglesias Patino 

Hr. A. Pappas 

Mevr. K. (Karin) Ranti-Bothof 

Mevr. C.M. Scherpenberg  

Hr. C.E. van der Sluys Veer 

Hr. R. (Ruard) van Tilburg 

Mevr. R.P. (Riny) van der Zeijde 

 

Wij hopen dat zij zich snel thuis zullen voelen in onze  

Vereniging en deel zullen nemen aan onze bijeenkomsten. 

Overleden leden 

Mevr. F. de Bakker 

Mevr. T. Kokshoorn 

Mevr. G. Savelberg 

Mevr. E.T. v.d. Sluys Veer-Jacobsz 

Wij wensen de 

nabestaanden 

sterkte toe. 

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 secre-

tariaat 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 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: 
12 september, 10 oktober en 14 november. 
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  

  
Elke 2e woensdag-
ochtend van de maand 
van 11.00 tot 13.00 uur.  
 
Verenigingsgebouw 
Aaltje Noordewierstraat 
276  
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Reumafonds heet voortaan ReumaNederland 

Het Reumafonds verandert van naam: voortaan heten wij 

ReumaNederland. Onze nieuwe naam past bij de koers die we een 

aantal jaren geleden hebben ingezet: van een traditioneel fonds dat 

vooral baanbrekend reumaonderzoek financiert naar een moderne 

patiëntenorganisatie die zich inzet voor meer dan 2 miljoen mensen met 

reuma in Nederland. 

Samen zorgen voor beweging 

ReumaNederland wil samen met mensen met reuma, artsen en 

onderzoekers, de politiek en het bedrijfsleven werken aan één doel: een 

betere kwaliteit van leven met reuma. Samen zorgen we voor beweging 

in onderzoek, in de behandeling van reuma en in de kennis over reuma. 

Sneller oplossingen 

ReumaNederland richt zich op oplossingen die het leven met reuma 

verbeteren. We willen dat resultaten uit reumaonderzoek nog sneller 

worden omgezet in betere behandelingen. We willen de politiek en de 

zorgsector beïnvloeden voor betere reumazorg. En we willen mensen 

met reuma sneller informeren over belangrijke ontwikkelingen en 

betrouwbare medische informatie geven. 

Jij bent ons vertrekpunt  

Als ervaringsdeskundige weet jij als geen ander wat er moet gebeuren 

om een beter leven met reuma dichterbij te brengen. Die kennis willen 

we optimaal inzetten. Bijvoorbeeld door regelmatig jouw ervaringen en 

behoeften te peilen en via meldpunten belangrijke signalen op te 

vangen die we gebruiken in onze belangenbehartiging. 

Wil je meer weten? 
Onze nieuwe naam gaan we geleidelijk introduceren. Geen 
reclamecampagne, zodat de kosten laag blijven. Wil je meer weten over 
ReumaNederland of jouw vertrouwde informatie vinden? Kijk vanaf 1 juli 
op www.reumanederland.nl. 
ReumaNederland. Samen zorgen voor beweging. 

http://www.reumanederland.nl
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VOORALL NIEUWS 

Onbeperkt genieten op de 

Haagse stranden 

  

De Haagse stranden 

worden steeds toegan-

kelijker voor iedereen. De 

gemeente Den Haag en 

Voorall zetten zich hier-

voor in. Samen met 

diverse partners en fondsen. Ook dit strandseizoen zijn alle 

voorzieningen weer beschikbaar op Kijkduin en 

Scheveningen, zodat ook mensen met een beperking onbe-

zorgd kunnen genieten van een dagje zon, zee en strand. 

Kijkduin 

 

Bij Strandtent 14 staat een openbare, toegankelijke toiletunit OP 

het strand. Naast invalidentoiletten zijn hier nog een douche en 

oplaadpunten voor hulpmiddelen te vinden. 

Het Stadsdeel Loosduinen legt ook drie betonnen paden met uit-

kijkplateau op zee aan. Te vinden bij Strandtent 14, La Cantina 

en People. Daarnaast beschikt Kijkduin over verlichting op trap-

pen en bij toegangen, een begaanbaar looppad naast het klin-

kerpad en twee duwstrandrolstoelen bij Strandtent 14 voor uit-

leen aan bezoekers.  

 

Scheveningen 

In Scheveningen worden elke zomer ook drie toegankelijke pa-

den richting de zee met uitkijkplateau bij de vloedlijn aangelegd. 

Te vinden bij surfschool Hart Beach en strandtent De Waterreus, 

bij het Carlton Beach Hotel en aan de zuidzijde van de Pier ter 

hoogte van het politiedetachement. Direct naast het pad bij Hart 

Beach is een stranddouche gerealiseerd. Ook strandpaviljoen 

Grand Plage schenkt extra aandacht aan mensen met een 

(visuele) beperking met een braille en grootletter menukaart en 
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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). 

Nu, na slechts 5 jaar, is het klaar en te koop ! 

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. 

Kees Aaldijk, telefoon 070-3801340, keesaaldijk@hotmail.com 

de uitleen van de strandrolstoel Tiralo 2. 

Bij Biesieklette is een breed assortiment speciale strandrol-

stoelen en -rollators te huur. Deze zijn dagelijks verkrijgbaar op 

de stallingen Strandweg Noordboulevard, Strandweg Haven en 

ook op Kijkduin. Reserveren kan via: www.biesieklette.nl 

Bij Biesieklette Strandweg Haven zijn naast gehandicapten-

parkeerplaatsen, een toegankelijke douche en kleedruimte, inva-

lidentoilet én een tillift ook oplaadpunten voor elektrische rolstoe-

len en scootmobielen te vinden. Hier zijn bovendien de elektri-

sche strandrolstoelen ‘Catweazle’ te huur. 

Bron: Voorall.nl 
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CONSTRUCTIEF OVERLEG PATIËNTENORGANISATIES EN 

MINISTER BRUINS OVER ONNODIG WISSELEN 

MEDICIJNEN 
 

 
 

 

 
 

 

 

Tijdens een overleg met minister Bruins (Medische Zorg) 
woensdag 20 juni hebben het Reumafonds, Longfonds en 
Harteraad maatregelen besproken die het onnodig wisselen 
van medicijnen moeten tegengaan. Zij spraken namens 14 
patiëntenorganisaties die hier gezamenlijk onderzoek naar 
deden. 
 
Medicijnwisselingen als gevolg van het inkoopbeleid van 
zorgverzekeraars en apothekers zorgen voor onnodige 
gezondheidsklachten en onrust bij mensen die afhankelijk zijn 
van hun medicatie. In het constructieve overleg is onder meer 
gesproken over de aanbevelingen uit het rapport ‘Wisselen van 
medicijnen’. De minister vindt de aanbevelingen duidelijk en 
geeft aan dat het belangrijk is dat patiënten vertrouwen hebben 
in hun medicatie. De drie belangrijkste aanbevelingen van de 
patiëntenorganisaties zijn: 
• Stel een bindende lijst op met medicijnen waarbij niet 

gewisseld mag worden. Dit naar het voorbeeld van 
Duitsland waar een dergelijke lijst in de wet verankerd is.   

• Spreek bindende voorwaarden af waaronder eenmalig 
gewisseld kan worden. Bijvoorbeeld naleving van de al 
bestaande afspraken dat patiënten en hun voorschrijver 
goed worden geïnformeerd en hiervoor toestemming 

Foto van links naar rechts: 

Anke Vervoord 

(Harteraad), Michael 

Rutgers (Longfonds), Sija de 

Jong (Reumafonds), 

minister Bruno Bruins 

(medische zorg), Iris 

Koopmans (Reumafonds) en 

Anne Kors-Walraven 

(Harteraad) 

http://content.presspage.com/uploads/1290/1920_180720gesprekmetministerbruins.jpg?10000
http://content.presspage.com/uploads/1290/1920_180720gesprekmetministerbruins.jpg?10000
http://content.presspage.com/uploads/1290/1920_180720gesprekmetministerbruins.jpg?10000
http://content.presspage.com/uploads/1290/1920_180720gesprekmetministerbruins.jpg?10000
http://actueel.reumafonds.nl/stop-onnodig-wisselen-van-medicijnen
http://actueel.reumafonds.nl/stop-onnodig-wisselen-van-medicijnen
http://content.presspage.com/uploads/1290/1920_180720gesprekmetministerbruins.jpg?10000


    Contactblad  3e kwartaal 2018 - 25     

 geven. Na wisseling moet de patiënt worden 
gemonitord.   

• Maak een duidige bindende afspraken over medische 
noodzaak. ‘Medische noodzaak’ of merknaam op het 
recept moet door de apotheek en zorgverzekeraar altijd 
worden gerespecteerd. Hierop moet worden toegezien. 
Nu krijgen patiënten in de helft van de gevallen in de 
apotheek niet het merk medicijn mee dat de arts met 
‘medische noodzaak’ voorschrijft.   

In het gesprek is afgesproken dat het ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) het voortouw neemt 
in het samenstellen van een commissie. Deze commissie gaat 
dit najaar bovenstaande drie aanbevelingen bespreken en aan 
de slag met de uitwerking. In die commissie zullen onder meer 
de vertegenwoordigers van patiënten, apothekers, 
verzekeraars en voorschrijvers deelnemen. Daarnaast gaat 
VWS onderzoek doen naar de oorzaken van wisselen. In dat 
onderzoek wordt ook gekeken naar de financiële belangen die 
een rol spelen in de keten en mogelijk problemen veroorzaken. 

 
Bron: Reumafonds.nl 

SINDS 25 MEI 2018 GELDT DE ALGEMENE VERORDENING 

GEGEVENSBESCHERMING (AVG) 

 

Deze verordening zorgt ervoor dat in de hele EU dezelfde 

privacywetgeving geldt. 

RPV Den Haag e.o. verwerkt persoonsgegevens van leden en 

andere contactpersonen om hen zo goed mogelijk te 

informeren teneinde onze doelstellingen te bereiken. Op onze 

site wordt in het reglement uitgelegd waarom en op welke 

manier deze persoonsgegevens worden verwerkt. Mocht u het 

reglement toegestuurd willen krijgen kunt u een bericht sturen 

aan het secretariaat.  
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BESLUIT MINISTER OVER BASISPAKKET BENADEELT 
CHRONISCHE PATIËNT 
 
Vitamine D, zware paracetamol en mineralen per 2019 niet meer 
vergoed 
 
VWS Minister Bruins (Medische Zorg) 
neemt het advies van het Zorginstituut 
Nederland over om een Vitamine D, zware 
paracetamol en mineralen uit het basis-
pakket te halen. Het Reumafonds vindt dit een zeer onver-
standig en ongewenst besluit met grote nadelige conse-
quenties voor mensen met een reumatische aandoe-
ning. Het is een kostenbesparing die volledig voor rekening 
komt van de chronische patiënt. 
 
Het Zorginstituut heeft in 2016 een advies uitgebracht om een 
aantal geneesmiddelen uit het basispakket te halen om kosten 
te besparen. Het gaat daarbij om middelen die ook bij de drogist 
te koop zijn, zoals vitamine D, paracetamol 1000 mg, kalktablet-
ten en foliumzuur. Voor mensen met reuma zijn deze middelen 
een noodzakelijk en essentieel onderdeel van hun behandeling. 
Het besluit van de minister om het advies van het Zorginstituut 
te volgen heeft voor mensen met reuma dan ook grote conse-
quenties. 
 
Onveilig gebruik medicatie en zorgmijding 
Sija de Jong, manager Patiëntenbelangen Reumafonds: “Dit 
besluit werkt onveilig gebruik van medicijnen in de hand, omdat 
medicatiebewaking zoals controle op bijwerkingen en interacties 
met andere medicijnen door de apotheek vervalt met deze maat-
regel. Deze middelen zijn voor mensen met reuma geen zelf-
hulpmiddelen maar effectieve geneesmiddelen die onderdeel 
zijn van een behandeling. Daar moet controle op zijn.” 
 
Ook ontstaat door dit besluit het risico dat mensen met reuma de 
middelen niet meer of minder gaan gebruiken. “Het niet meer 
nemen van vitamine D en kalktabletten bij osteoporose kan lei-
den tot botbreuken. Het niet meer nemen van foliumzuur bij 
methotrexaat kan leiden tot stoornissen in de leverfunctie of 

http://content.presspage.com/uploads/1290/1920_black-1354832-1920.jpg?10000


    Contactblad  3e kwartaal 2018 - 27     

bloedaanmaak. Situaties die ernstige invloed hebben op de kwa-
liteit van leven van mensen met reuma”, aldus de Jong. 
 
Kostenbesparing voor rekening van chronische patiënt 
Het niet meer vergoeden van deze middelen, betekent ook weer 
een extra kostenpost voor mensen die afhankelijk zijn van medi-
catie. Voor bijna 200.000 gebruikers betekent dit besluit een ex-
tra kostenpost tot boven de € 80 en voor 100.000 mensen is dit 
zelfs meer dan € 150 euro per jaar. Zij betalen deze medicatie 
vanaf 2019 zelf. Naast de maximaal € 250 eigen bijdrage voor 
medicijnen die ze per jaar al kwijt zijn. 
Het kabinet heeft de ambitie om de stapeling van zorgkosten 
tegen te gaan maar dit is toch weer een extra stapeling van de 
kosten voor de chronische patiënt. In de brief van de minister 
staat dat hij geprobeerd heeft om een uitzondering te maken 
voor chronische patiënten, maar deze kostenbesparing komt nu 
juist helemaal voor rekening van de patiënt. 
 
Bezwaren ingebracht 
Het Reumafonds heeft het afgelopen jaar haar bezwaren ken-
baar gemaakt aan het ministerie van VWS en Kamerleden. De 
patiëntenorganisatie vindt het zeer onbegrijpelijk dat deze argu-
menten niet de doorslag hebben gegeven om deze middelen in 
het verzekerde pakket te houden. Het Reumafonds blijft zich 
hard maken voor het behoud van deze middelen in het pakket in 
aanloop naar het Algemeen Overleg Pakketbeheer eind juni in 
de Tweede Kamer. 

Bron: Reumafonds.nl 

Telefooncontacten met de RPV 

Het komt regelmatig voor dat onze leden naar bestuurs- 

leden 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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NU IN ONS VERENIGINGSGEBOUW: STOELYOGA!  

 

Wil jij ook beter in je vel zitten en je sterker, krachtiger en 

ontspannen voelen?  

Yogadocent Meena Donker geeft al jaren yogales in Delft en wil 

binnenkort een groep opstarten in Den Haag. 

Een les duurt 65 minuten en zal ongeveer €5,00 gaan kosten. 

Dag en tijdstip in overleg.  

Interesse? Stuur een mailtje naar info@rpvdenhaag.nl  

TEMPERATUURGEVOELIGE MEDICATIE 

 

Reist u met temperatuurgevoelige medicatie, zoals biologicals? 

Meds
2
Go gaat dit makkelijker en veiliger maken, ze doen dit 

door draagbare koelcontainers te ontwikkelen. Dit kunnen ze 

niet zonder uw ervaring en kennis, ze maken het immers voor 

u. U kunt uw kennis en ervaring delen door hun enquête in te 

vullen. Het invullen van de enquete duurt ongeveer 10 minuten 

en kan geheel anoniem. U kunt de enquête invullen door op de 

volgende link te klikken https://goo.gl/forms/

OKxvglzKR21tJKZz2. 

 

VOORAANKONDIGING KERSTVIERING 

 

Dinsdag 11 december 2018 organiseren wij een feestelijke dag 

in Partycentrum Madestein. 

Schrijft u deze dag alvast op de kalender? 

Programma en aanmelding komt in het volgende contactblad. 

Komt u ook? U mag een introducee meenemen. 

mailto:info@rpvdenhaag.nl
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BECHTEREW VOLLEYBALTOERNOOI 2018 

  

Maandenlang is door de Bechterew oefengroep toegeleefd naar de 

15e editie van het Internationale Bechterew Volleybaltoernooi in 

Galgenwaard te Utrecht. 

14 april was het zover en moest het gaan gebeuren. Onder de naam 

Champies Recht zouden we ons kunnen laten zien. 

Na de ontvangst door het organisatiecomité, een oud Hollands spel-

letje ren je rot, met vragen over de afgelopen 14 jaar volleyballen, was 

het tijd om de spieren los te maken onder leiding van Annemarie 

Thomas. We waren ingedeeld in een zware poule, waarbij we van de 6 

wedstrijden er slechts 1 wisten te winnen. Genoeg om niet als laatste 

van het toernooi te eindigen, plaats 6 was ons deel. Na de poulefase 

moesten er nog een aantal verliezersronden gespeeld worden. Het 

doel om een interland te spelen was een feit. De Tsjechen werden 

door ons ingemaakt met klinkende cijfers. Daarna was het over en 

verloren we de resterende wedstrijden. Uiteindelijk resultaat een 22e 

plaats van de 28 deelnemende teams. Tussendoor moesten nog een 5

-tal wedstrijden worden geleid als scheidsrechter. Ook het assisteren 

met de puntentelling werd tot ieders tevredenheid volbracht.  

Na afloop van de wedstrijden was de prijsuitreiking en daarna was er 

voor de blijvers nog een consumptie vanwege het 15e jubileum. 

Vervolgens ging ieder weer huiswaarts, met al direct hevige spierpijn, 

en anders wel de dag erna. In ieder geval een geslaagde dag, die 

zeker voor herhaling vatbaar is. Een goede trainingsfaciliteit zou ons 

zeker helpen om meer weerstand te kunnen bieden op een volgend 

toernooi. Maar ondanks dat: “Meedoen is belangrijker dan winnen.” 

 

Dank aan Truus voor de organisatie 

en zonder team geen spel, dus ver-

der ook bedankt: Kim, Peter, 

Jacques, Raymon, Gerard, Abdo, 

Wim, en bovenal onze fysio-

therapeute Sascha. 
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REUMA UITGEDAAGD!  

ZES WEKELIJKSE TRAININGEN IN DEN HAAG 

 

Locatie: Den Haag, Verenigingsgebouw RPV Den Haag e.o., 

Aaltje Noordewierstraat 276, 2551 SL DEN HAAG 

Data: 02-11-2018, 09-11-2018, 16-11-2018, 23-11-2018, 30-

11-2018, 07-12-2018 

Tijdstip: 10.00 - 12.30uur 

Prijs: € 77,50 (kosten worden door veel zorgverzekeraars 

vergoed vanuit een aanvullend pakket) 

 

De Reuma Uitgedaagd! zelfmanagementtraining in Den Haag is 

voor iedereen vanaf 26 jaar, met een vorm van reuma. Het doel 

van de trainingen is het krijgen en behouden van de regie over 

jouw eigen leven met reuma. Samen met 6 tot 12 mensen die 

ook een vorm van reuma hebben werk je aan thema’s als 

communicatie, relaties, bewegen, pijn en behandeling. Iedere 

week staat een thema centraal en tijdens de training ga je aan de 

slag met concrete oefeningen. 

 

De training wordt begeleid door twee trainers die zelf ook een 

vorm van reuma hebben en dus ervaring hebben met de 

problemen waar je tegen aan loopt. Zij vertellen je niet hoe jij je 

leven met reuma moet leiden, maar samen gaan jullie aan de 

slag met de persoonlijke doelen die je zelf opstelt. Zo is de 

training altijd afgestemd op jouw situatie en behoeften. Het maakt 

niet uit in welke fase van het ziekteproces je zit, of hoe veel of 

weinig last je van de reuma ondervindt. 

 

Geïnteresseerd? Via www.reumauitgedaagd.nl kun je meer 

informatie vinden en je aanmelden. 

http://www.reumauitgedaagd.nl
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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 maling 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 maling 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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PUNTDICHT 

 

Al sinds de tijd van Huygens hebben vele Nederlandse schrijvers zich 

bezig gehouden met het puntdicht, een kort gedicht met een komische 

inhoud. Beroemd is het grafschrift van de dichter Poot 

Hier ligt Poot 

Hij is dood 

 

De cabaretier Kees Torn maakte een grafschrift voor Rita Verdonk 

Ik was al niet zo'n soepel wijf 

Maar nu ben ik helemaal stijf 

 

Godfried Bomans schreef het puntdicht Spleen. 

Ik zit mij voor het vensterglas 

onnoemelijk te vervelen. 

Ik wou dat ik twee hondjes was 

dan kon ik samen spelen. 

 

Kees Stip schreef vele puntdichten o.a. 

Dit weekend ging een groepje maden 

in Scheveningen pootjebaden. 

De welbespraakste van het stel 

sprak: “Makkers, merken jullie wel? 

Er zijn hier heel wat maden bij 

die made zijn in Germanij.” 

 

C.B. Vaandrager schreef over het seksuele leven: 

Als de Chinezen niet zo goed konden kezen 

dan zouden er niet zoveel Chinezen wezen. 

 

Jules Deelder, de nachtburgemeester van Rotterdam, pakte uit met: 

Geen geld. Geen vuur. Geen speed. 

Geen krant. Geen wonder. Geen weed. 

Geen brood. Geen tijd. Geen weet. 

Geen klote. Geen donder. Geen reet. 

 

Tot slot, onlangs gelezen tijdens een toiletbezoek, het puntdicht van 

een onbekende dichter: 

Heren graag de bril omhoog. 

De dames zitten ook graag droog. 



EN ONZE FACEBOOKPAGINA VIA 

reuma patiënten vereniging  

den haag e.o.  

BEZOEK OOK ONZE WEBSITE 

www.rpvdenhaag.nl 

www.reumanederland.nl 


