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INLEIDING
Met veel genoegen wordt u hierbij het verslag over het
verenigingsjaar 2018 van de Reuma Patiënten Vereniging Den
Haag e.o. aangeboden.
Zoals u in het jaarverslag kunt lezen, zijn er weer veel
activiteiten geweest. Door veel vrijwilligers die de
groepsactiviteiten begeleiden kunnen we een gevarieerd aanbod
verwezenlijken, waar we dankbaar voor zijn. Deze groep
coördinatoren vertellen verderop in dit verslag waar ze in 2018
mee bezig zijn geweest.
Het bestuur is maandelijks bij elkaar gekomen om alle lopende
zaken te bespreken, waaronder de invulling van
informatieavonden, organisatie van dagtocht en kerstviering,
organiseren van de hydrotherapie groepen, voorbereiden van de
ALV, contact onderhouden met reumaconsulenten enz.
Bestuursleden waren ook aanwezig bij vergaderingen van
diverse organisaties en twee besturendagen van
ReumaNederland. Tijdens Wereld Reuma Dag, 12 oktober,
hebben bestuursleden een kraam bemand in het Haga
Ziekenhuis en namens Reuma Nederland speldjes uitgedeeld
om reuma bespreekbaar te maken. Op 5 november waren twee
bestuursleden aanwezig op het jubileumcongres van de
Patiëntenfederatie Nederland in Hilversum over de patiënten
participatie bij ontwikkeling van kwaliteitsstandaarden.
De maandelijkse informatieavonden in Wijkcentrum Vrederust
worden goed bezocht. Het bestuur verspreidt het hele jaar door
posters waarop deze avonden worden aangekondigd, bij
ziekenhuizen, fysiotherapeuten en apotheken. We zien op deze
avonden regelmatig nieuwe leden. Ook de inloopochtenden
trekken nieuwe leden aan. Naast het verspreiden van
informatiemateriaal over onze vereniging nemen we ook deel
aan zorgmarkten in ziekenhuizen en zorgcentra om zo
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naamsbekendheid te creëren. Ondanks de aanwas van nieuwe
leden, hebben we toch een dalend ledenaantal.
Het bestuur brengt samen met de redactiecommissie 4 keer per
jaar een contactblad uit. Daarnaast houden we onze leden op
de hoogte via onze website en Facebook pagina. Op deze
manier kunnen we ook niet-leden bereiken. De website is
vernieuwd zodat het aan de eisen van deze tijd voldoet.
De leden ontvangen eind van het jaar een agenda, beschikbaar
gesteld door Stichting Vrienden van de RPV. Alle actieve
vrijwilligers hebben we bedankt met een cadeaubon en de
reumaconsulenten en fysiotherapeuten waar we mee
samenwerken hebben een kerstpresentje ontvangen.
Verder heeft het bestuur zich bezig gehouden met het vervoer
van leden van en naar bijeenkomsten, het schrijven van
verjaardagskaarten, begeleiden van hydrotherapiegroepen,
kaarten voor leden na een ziekenhuisopname, het maken van
foto’s, beheer van het verenigingsgebouw, verslaglegging van
het verenigingsjaar, het innen van contributies, aanvragen van
subsidies voor verenigingsactiviteiten.
De activiteiten van onze groepen vinden voornamelijk plaats in
ons verenigingsgebouw, wat hierdoor intensief gebruikt wordt.
Bij de meeste groepsactiviteiten is plaats voor nieuwe
deelnemers. Kom gerust eens langs!
Aan de jaarlijkse collecte van ReumaNederland hebben 2
bestuursleden actief deelgenomen door een coördinerende taak
op zich te nemen. Ook een aantal leden zijn actief bij deze
collecte.
Omdat het lijkt dat veel activiteiten vanzelf lopen, wordt er niet
bij stil gestaan dat er heel wat voorbereiding voor nodig is om
alles soepel te laten verlopen. Deze voorbereiding kost het
bestuur en de vrijwilligers veel tijd en energie. Ook wordt er
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regelmatig een beroep gedaan op de partners van de
bestuursleden, die waar nodig is een handje helpen. Dit is
natuurlijk niet vanzelfsprekend en wij waarderen dit ook enorm.
Het bestuur dankt dan ook alle vrijwilligers, leden en partners/
familieleden voor hun hulp en steun afgelopen jaar en hoopt nog
vaak een beroep op hen te mogen doen! Verder danken we alle
mensen die op wat voor manier dan ook hebben geholpen bij
onze vereniging. Natuurlijk bedanken we ook onze donateurs.
Zo ook bedanken we de Rode kruis medewerkers die dit jaar
hebben geassisteerd bij de dagtocht en kerstviering.
Een delegatie van het bestuur van de RPV Den Haag heeft op
19 december jl. samen met drs Sija de Jong, manager patiënten
belangen van ReumaNederland een manifest aangeboden aan
mevrouw Kavita Parbhudayal, de wethouder Zorg, Jeugd en
Volksgezondheid van de Gemeente Den Haag.
Tijdens een opbouwend gesprek met mevrouw Parbhudayal
kwam het reumavriendelijk beleid aan bod en onder meer het
faciliteren van aangepast sporten en bewegen door de
gemeente.
In 2019 komt hier een vervolg op waarbij we gaan onderzoeken
in hoeverre het mogelijk is dat de gemeente hydrotherapie
zou kunnen gaan ondersteunen. Het bericht op Twitter en
Facebook verspreid.
Het bestuur heeft stappen ondernomen om de verhuizing van
de RPV naar een andere ruimte in 2019 te realiseren omdat er
te veel klachten waren over het verenigingsgebouw aan de
Aaltje Noordewierstraat. Per mei 2019 neemt de RPV haar
intrek in het Inloophuis Haaglanden.
De bestuursleden hebben het afgelopen verenigingsjaar
intensief samengewerkt en het wegvallen van de voorzitter goed
opgepakt door steeds duidelijk met elkaar te blijven
communiceren. Door de prettige sfeer hebben we met elkaar
heel hard kunnen werken en een goed eindresultaat bereikt.
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Namens het bestuur van de RPV Den Haag e.o.,
Nathalie Bogte, vice voorzitter

Vice- Voorzitter RPV Den Haag

Secretaris RPV Den Haag e.o.

LEDENBESTAND
Op 1 januari 2018 heeft de vereniging 805 leden
In de loop van het jaar zijn er 38 nieuwe leden bijgekomen
14 leden zijn er in dit jaar overleden.
46 mensen hebben hun lidmaatschap in de loop van het jaar
per 1 januari 2019 opgezegd.
Op 31 december 2018 heeft de vereniging 829 leden.
Per 1 januari 2019 zullen er 25 mensen worden geroyeerd
omdat zij de contributie niet betaald hebben.
DONATEURS
Het aantal donateurs in 2018 was 3. Maar natuurlijk hebben ook
dit jaar weer een groot aantal mensen een extra donatie bij hun
contributie gedaan.
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BESTUUR
Er was in 2018 een verandering in het bestuur. Marian Fase
heeft om gezondheidsredenen besloten om per direct te
stoppen met het voorzitterschap en af te treden uit het bestuur.
Het bestuur is nu als volgt samengesteld:
Nathalie Bogte .................................... .…..vice-voorzitter
Anja Noordam............................................ .…..secretaris
Elma van der Hoeven ......................... …penningmeester
Ria Streef ....................................................... bestuurslid
Joyce Numann......................................... .…..bestuurslid
Marijke Pleune ......................................... .…..bestuurslid
Michel Voorn………………………………… asp. bestuurslid
Vergaderingen
Het algemeen bestuur vergaderde in 2018 maandelijks behalve
in de maand juli en december.
Het dagelijkse bestuur kwam, als dit nodig was een uur voor
elke vergadering bijeen maar veelal werd er door het dagelijkse
bestuur via de e-mail of telefonisch overlegd.
Commissies
Het contactblad is ook dit jaar vier keer verschenen. Daarvoor is
de redactiecommissie telkens bijeengekomen.
De verzendcommissie kwam een aantal maal bijeen voor het
verzenden van het contactblad, het jaarverslag, de stukken van
de Algemene Ledenvergadering en de agenda voor het nieuwe
jaar.
De kerstcommissie heeft de kerstviering die op 11 december is
gehouden georganiseerd.
De jubileumcommissie houdt zich bezig met de voorbereidingen
van de viering van het 40-jarig bestaan van de vereniging in
2019.
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Contacten met andere organisaties
Onze vereniging is aangesloten bij Zorgbelang Zuid-Holland
west. De ledenvergaderingen werden waar mogelijk bijgewoond
door de voorzitter en of een bestuurslid.
Aan de sectie chronische patiëntenorganisaties werd
deelgenomen door de voorzitter en/of andere bestuursleden.
Het bestuur is naar de twee bestuursdagen van het Reuma
Nederland geweest. In april en in november.
Elma van der Hoeven neemt deel aan de cliëntenraad van het
Sophia revalidatiecentrum.

Twee bestuursleden bezochten in november het
jubileumcongres van de Patiëntenfederatie Nederland in
Hilversum over de patiënten participatie bij ontwikkeling van
kwaliteitsstandaarden.
Het bestuur heeft besprekingen gevoerd met het bestuur en
coördinatoren van het Inloophuis Haaglanden in verband met
het huren van een ruimte in het Inloophuis door de RPV per mei
2019
Nog wat snippers
Het jaarlijkse overleg van bestuur met reumaconsulenten heeft
plaatsgevonden in het verenigingsgebouw.
Er werd deelgenomen aan “open huis” dagen en beurzen,
zorgmarkten of bijeenkomsten in verzorgingshuizen/
ziekenhuizen, revalidatiecentrum e.d. Op Wereld Reumadag
stonden de bestuursleden met speldjes van Reuma Nederland
in het Haga Ziekenhuis aan de Leyweg en bij de zorgmarkt in
het Sophia
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Ombudswerk:
Jaarverslag van de ombudswerker.
Afgelopen jaar regelmatig mensen aan de telefoon gehad die raad nodig
hadden.
Bijvoorbeeld dat de verhouding met de reumatoloog niet goed verliep. Ook
mensen die inlichtingen wilde hebben over het volgen van hydrotherapie en/
of over het lidmaatschap van de Vereniging en wat de Vereniging voor hen te
bieden heeft.
Ook zijn er wel leden geweest die hulpmiddelen nodig hadden en beide dan
voor hulp bij aanvraag of wat kan er aangevraagd worden.

Ria Rodenrijs
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ACTIVITEITEN CONTACTEN MET DE LEDEN
Informatieavonden

16 januari: Nieuwjaarsreceptie van de R.P.V. Den Haag e.o. met
een voordracht van Cees de Graaf over de evergreen in de
poëzie. Mevr. Liesbeth van El van ReumaNederland was
aanwezig om kennis te maken.
20 maart : Algemene Leden Vergadering. De avond werd
afgesloten met een plantjes bingo. De plantjes werden weer
geleverd door Leo van Marrewijk.
17 april : Dr. Nathalie van Burgel is arts/microbioloog en
verbonden aan Haga Ziekenhuis te Den Haag vertelde over de
ziekte van Lyme m.b.t. artritis. Lyme artritis: de ziekte van Lyme
kan veel verschillenden presentatievormen aannemen. Een
daarvan is Lyme artritis. Hoe presenteert de ziekte van Lyme
zich? Wat is daarvan de prognose en hoe kan je het
behandelen? Wat zijn de opties als er klachten resteren.
15 mei: Dr. N. Baas is orthopedisch chirurg bij het Centrum voor
orthopedie en beweging van Bergman Clinics. Diagnostisch
onderzoek is van essentieel belang voor uw behandeling en uw
herstel. Dr. Baas is gespecialiseerd in knieoperaties en hij gaf
inzicht in de behandeling hiervan.
18 september: Voetklachten en de oplossing daarvoor door
Penders Voerzorg. Dhr. Bart Visser verzorgde een presentatie
over voetklachten en de oplossing daarvoor. Van steunzolen tot
orthopedische schoenen, het productieproces en 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 % van 65-plussers krijgt met
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jicht te maken. Jicht wordt veroorzaakt de kristalvorming
(urinekristallen) in en rondom een gewricht. Er werden
risicofactoren , oorzaken en de behandeling van jicht en ook
pseudojicht besproken.
20 november: Moleculair en genetisch onderzoek m.b.t. artrose
door Prof. Dr. Ingrid Meulenbelt, Leids Universitair Medisch
Centrum , afdeling Biomedical Data Scienes. Artrose is een veel
voorkomende, invaliderende gewrichtsaandoening met een
erfelijk component. De ontwikkeling van effectieve behandeling
wordt ernstig gehinderd doordat het ziekteproces aanzienlijk
verschilt tussen patiënten. Door het artrose ziekteproces na te
bootsen in een stukje gekweekt gewrichtsweefsel , kunnen ze
het moleculair biologische basis van artrose ontrafelen. Hiermee
wordt vervolgens gezocht naar nieuwe behandelmethoden voor
artrose.
Marijke Pleune, coördinator
Dagtocht
De jaarlijkse dagtocht ging dit jaar naar Zeeland, op 5 juni
vertrokken we met een volle bus en een auto naar Ouwerkerk.
Ruim 60 personen hebben genoten van een leuke dag,
samengesteld door Marijke en Nathalie.
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 museum, een
Nationaal Monument. Zijn verhaal werd opgeluisterd met unieke
filmbeelden en fragmenten van het Polygoonjournaal waardoor
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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.
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
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 kregen we een 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 1e drankje
werd aangeboden door het Bestuur. Na het lekkere ijs dessert
keren 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.
Nathalie Bogte
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Kerstviering 2018
Dinsdag 11 december werd het kerstfeest wederom gevierd in
Partycentrum Madestein. Om 09.30 uur werden 58 leden en
introducees welkom geheten door de vice voorzitter Nathalie
Bogte . In de sfeervol versierde grote zaal konden ze genieten
van koffie, thee en een stukje banketstaaf. De ochtend werd
besteed aan het maken van een mooi kerststuk, waarbij de
deelnemers professioneel werden bijgestaan door Elleke en
Celia van Fleur Elleke. De resultaten waren prachtig! Tijdens dit
creatieve uur werd er genoten van lekkere drankjes, zoals een
glaasje advocaat met slagroom. De overige leden konden
gezellig bijpraten in de grote zaal. De lunch begon met heerlijke
champignonsoep, daarna kon men een keus maken uit het
uitgebreide lunchbuffet. Diverse broodsoorten, croissants,
broodjes met allerlei beleg, salades, kerststol en een warme
snack. De lunch werd afgesloten met een heerlijk ijsje met
vruchtjes en slagroom. Na de lunch ging het bestuur rond de
tafels om lootjes te verkopen voor de loterij. Er werden talloze
leuke prijsjes gewonnen, variërend van een kerststol, doosje
chocolade tot kaarsen en een VVV bon. Tijdens een lekker
drankje met kerstchocolade konden we genieten van een
optreden van het Heijdse Vismaatjeskoor, die met 40 koorleden
(het koor bestaat eigenlijk uit 80 leden) ons vermaakten met
prachtige vissersliederen. In klederdracht uit Ter Heijde zongen
ze onder andere “Sailing”, “Het kleine café aan de haven” en
“Als de klok van Arnemuiden”. Via de tekstboeken die aan het
begin van het optreden werden uitgedeeld kon iedereen
meezingen, wat ook gebeurde. De dirigent had bij ieder lied een
mooie uitleg over de herkomst. Bijzonder was ook dat de
zangers zichzelf begeleidden met piano, gitaar, drum en
meerdere accordeons! Het was een bijzonder optreden en
iedereen zat zichtbaar te genieten. Na afloop werden de
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koorleden bedankt met een groot applaus, een drankje en
chocolade. Rond half 4 werd de dag afgesloten door de vice
voorzitter en kreeg iedereen een klein kerstpresentje mee naar
huis, in de vorm van een zakje bonbons. Ook hielpen de
bestuursleden met het meenemen van de gemaakte
kerststukken. De kerstcommissie, bestaand uit Marijke Pleune
en Nathalie Bogte hebben weer een geslaagde kerstviering
georganiseerd. We bedanken ook Arnold en Marianne van het
Rode Kruis voor hun ondersteuning op deze dag.
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INFORMATIE
Met ruim 2100 bezoeken in 2018 blijkt de website nog steeds een
belangrijke bron van informatie voor mensen die iets willen weten over
de RPV zelf, een van de activiteiten die georganiseerd worden of een
van de andere zaken die op de site wordt aangeboden.
Vanzelfsprekend wordt de site zo veel mogelijk up-to-date gehouden
om iedereen zo goed mogelijk van dienst te zijn.
Van de ruim 2100 bezoeken op de website, gebruikt ruim 30% een
telefoon of tablet. Omdat veel bezoekers meer informatie zoeken is er
gekozen voor een nieuwe website. De nieuwe website zorgt ervoor dat
ook bezoekers op de telefoon of tablet de website goed kunnen
bekijken en lezen.
Zoals vanouds zijn de jaarverslagen, het om-te-bewaren-boekjes en
andere interessante artikelen te vinden in de 'Downloads' sectie. In
2016 hebben de contactbladen hun eigen pagina gekregen zodat deze
makkelijker bereikbaar zijn. Deze pagina bevat links naar de
contactbladen vanaf 2013. De secties 'Bestuur' en 'Contacten' bevatten
belangrijke gegevens van het bestuur en de verschillende groepen
binnen de RPV. Naast de website is er nu ook een Facebook pagina.
Een link naar de Facebook pagina is beschikbaar op de pagina
'Informatie' van de website.
Mocht u zelf een website of (online) artikel vinden waarvan u denkt dat
het voor meerdere mensen interessant is, dan kunt u dit mailen naar
onderstaand adres zodat ik dit wellicht kan toevoegen binnen de
'Handige Links', 'Actueel' of een andere sectie.
Website-beheerder
Carsten van der Hoeven
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FACEBOOK
In 2018 zijn ongeveer 45 berichten geplaatst.
Variërend van aankondigingen voor informatiebijeenkomst,
zorgmarkt, dagtocht, kerstviering en verslagen van diverse
activiteiten.
Ook enkele berichten van het ReumaNederland werden gedeeld
op onze Facebook pagina.
Met ruim 150 volgers proberen wij u op de hoogte te houden van
actuele zaken. Onze berichten bereiken gemiddeld zo’n 300
mensen. Het grootste aantal bekijkers van de Facebookpagina
was in september.
Ook de Facebookpagina heeft een opfrisbeurt gekregen. Deze
pagina is nu gekoppeld aan de website en vice versa.
Beheerder: Nathalie Bogte
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GROEPSACTIVITEITEN
Middagbijeenkomsten
In januari hebben we geproost op het nieuwe jaar.
In februari hebben we een leuke kaart met 3d en hobbydots.
In maart zijn we naar tuincentrum Ockenburg geweest. Leuke plantjes
gekocht.
In april kwam Elleke een mooi paasstukje maken. Was weer een succes.
In mei hadden we ern creamiddg. Anneke de Lijster had een bloem met ons
gemaakt.
In juni hebben we gezellig geluncht in de Haagse Beek.
In september hebben we gezellig zitten praten over de vakantie.
In oktober kwam Elleke weer eennleuk bloemstukje met ons maken.
In november hebben we een kerstkaart gemaakt met hobbydots.
In december zijn we naar de kerstmarkt geweest in tuincentrum Ockenburg.
Contactpersoon Ria Streef

De Bechterewgroep
Een jaar waar weer van alles in is gebeurd.
In april deden wij met een team mee aan het Internationale volleybal
toernooi in Utrecht.
Een erg leuke dag, helaas eindigde wij dit jaar net onder de
middenmoot.
Op zich niet vreemd omdat wij speelde tegen teams die competitie
spelen.
Ook dit jaar is het een komen en gaan geweest , Abdo heeft ons
verlaten en Tasios en Aad zijn erbij gekomen.
Dit jaar een wisseling van therapeut Mirjam heeft ons verlaten en Anita
Bharos heeft haar plaats ingenomen met veel plezier!
Samen met Sascha geven zij les iedere vrijdag avond van 18.00-tot
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20.00 uur er wordt nog gezocht naar een vaste invaller!
Wij zijn met de groep uit eten geweest bij de” Haagse Beek” het was
erg gezellig en zeker voor herhaling vatbaar.

Contactpersoon: Truus v.d. Ende
Hydrotherapie oefengroepen
Hydrotherapie is bewegen in warm water met een temperatuur
tussen de 32° en 34° dit onder begeleiding van een
fysiotherapeut. Het aantal personen die nu nog deelnemen aan
de hydrotherapie is 165. Er is geen wachtlijst, alleen voor het
Bronovo ziekenhuis, maar vaak is deze erg kort en snel
opgelost.
In het Bronovo ziekenhuis is de dag veranderd. Er wordt nu op
woensdagmiddag tussen 14.00 uur en 15.00 uur les gegeven.
Ook is er een andere fysiotherapeut voor de groep komen
staan: Erik van Driel.
In het Revalidatiecentrum Sophia wordt op maandagavond en
vrijdagavond geoefend onder leiding van Shariff Bansraj, vaste
vervanger is Wieske v.d. Hoeven en Berna Kester.
Op woensdagmiddag wordt er in Bronovo met 2 groepjes
geoefend dit onder leiding van Erik van Driel.
In het woonzorgcentrum Steenvoorde zijn er 4 groepen die
onder leiding van groepspraktijk Fysio Totaal oefenen.
Het oefenen doet men naar eigen kunnen, alle spiergroepen
worden bereikt en zo worden ze minimaal 1x per week aan het
werk gezet. Het is goed voor uw algehele conditie.
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Tijdens het oefenen wordt er veel gekletst en gelachen, vaak is
er na de les nog gelegenheid voor een kopje koffie.
De zorgverzekeringen gaan steeds meer korten in hun
vergoedingen waardoor er steeds minder gedeclareerd kan
worden. ReumaNederland is sterk aan het lobbyen om de
hydrotherapie weer vergoed te gaan krijgen.
Voor 2019 komt er weer geen verhoging voor de bijdrage
hydrotherapie. Deze blijft voor hydrotherapie € 16,= per maand.
De Menzis (voorheen Azivo) blijft (indien u juist verzekerd bent)
de hydrotherapie vergoeden tot een maximum van € 100,= per
jaar.
Coördinator alle hydrogroepen: Elma van der Hoeven
Contactgroep Rijswijk
In ons 19e jaar (29 maart 2019 bestaan wij 20 jaar) hebben wij
20 bijeenkomsten gehad met ons gezellige hobby clubje.
Vooral door de vele ideeën en ondersteuning van Rina Ponsen
hebben wij veel verschillende leuke en soms moeilijke
technieken kunnen toepassen, maar wel erg leuke dingen
kunnen maken.
Wij houden, zoals eerder vermeld, sinds medio 2017, onze
bijeenkomsten bij mij thuis. De dames vinden dit erg leuk en zijn
zeer tevreden.
Alleen de ruimte kent haar beperkingen als het gaat om het
aantal deelnemers. Wij hebben maar plaats aan de tafels voor
maximaal 10 deelnemers. Dit jaar hebben na een aantal
mutaties gehad en zijn wij nu met 9 dames.
Wij gaan voor een leuk en gezond 2019 met veel hobby plezier
Contactpersoon: Henriette Godschalk
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Kaartclub
Wij hebben weer een grandioos jaar achter ons. In totaal
hebben wij 17 personen die klaverjassen of canasta spelen. Af
en toe gaat het een beetje luidruchtig toe maar wel in zeer
goede harmonie . Met Pasen een klein tournooitje gedaan
zonder prijzen maar wel met wat lekkers en een drankje. Ook
voor het zomerreces hebben wij wat geknabbeld en iets
gedronken. Dit jaar bestond de kaartclub 5 jaar en dat hebben
we gevierd met een high-tea bij lunchroom Le Provence in de
Reinkestraat. In september was het iets rustiger omdat er
diverse personen aan het kuren waren . Als afsluiting hebben wij
op 13 december tot 3 uur gekaart en toen gezellig iets
gesmikkeld en gedronken op de komende feestdagen. Hier zijn
de winnaars bekend gemaakt van het hele jaar. Als verrassing
had ik diverse leuke bekers gekocht met oplos-chocoladepoeder
in een geschenkverpakking.
Leo Noordermeer, coördinator

Fibromyalgiegroep
Wij zijn een gezellige groep en hebben een luisterend oor voor
elkaar. Wij hebben een nieuw lid mogen begroeten. Wij zijn
creatief bezig met kaarten maken vooral het borduren ervan en
breien. De groep komt ieder e 1e en 3e maandag bij elkaar van
13.30 uur tot 15.30 uur in het vereniginsgebouw aan de Aaltje
Noordewierstraat 276 met uitzondering van juli en augustus.
Adres: Aaltje Noordewierstraat 276 Den Haag.
Contactpersoon: Marie-Thérèse Timmer.
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Hobbyclub maandag
2018 is weer voorbij gevlogen. We hebben weer leuke dingen
gemaakt, Kaarten, doosjes, en de kopjes waren een succes en
we hebben het jaar afgesloten met een gezellige hobby bingo.
Alle dames bedankt, het was een heel gezellig jaar met jullie.
Contactpersoon: Marga Noordermeer - Rutgrink

Timmerclub
Persoonlijk verslag van een jaar timmerclub.
In 2017 verhuisde ik naar een deel van de stad dat ik niet kende.
In de Posthoorn zag ik een advertentie: timmeren voor
reumapatiënten. Op een woensdagochtend (informatie ochtend)
ging ik naar de Aaltje Noordewierstraat.
Iets maken(liefst van hout is altijd mijn hobby geweest maar door
de artrose kwam er niets meer uit mijn handen. Het begon met
het restaureren van een tafeltje. Bij een verhuizing zei iedereen
gooi dat oude ding toch weg. Wiebelige poten, het blad met
putten en scheuren. Kees en Lia zeiden direct o ja wij helpen je
wel. Hier is de houtlijm dan goed schuren (met de meest
uiteenlopende machines). Nu staat het wit geverfd te pronken in
een moderne flat.
Het aantal deelnemers per middag is meestal zes. Ieder heeft
zijn eigen project .
Uit de Lutte kregen we een paar eikenhouten planken.
Hiervan maakten Richard en Lia mooie sier(love)lepels en Kees
een kistje met een bijzonder deksel.
Yvonne is bezig met een stoffenwinkel met naaiatelier zelfs met
verlichting.
Janine maakte een kerstkerkje met verlichting. Tot ieders
verdriet maakte Marjolein een paar fraaie servetringen van
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soepbotjes( het stinkt nl. heel erg wanneer je ze machinaal gaat
schuren)., maar k gebruik ze iedere dag.
Helen gaf het voorbeeld om engeltjes te maken., dankbaar
gebruikt door Joke en Marjolein.
Elly knutselde tien olifantjes voor haar kleinkinderen.
Vaak is er iets te vieren b.v. het leven dan is er taart. Dankzij de
vele machines en de inspirende aanwijzingen van Kees en Lia
is het een plezier om te zien wat je allemaal nog kan. Wel moet
je tegen stof en lawaai kunnen.
Marjolein Rijken-Valewink.
Contactpersoon: Lia van der Laan
Crazy Darts
De Crazy Darts is er voor reumapatiënten die elke 2e en 4e
dinsdagavond van de maand gezellig bij elkaar komen om te
darten. We spelen dan een competitie vóór de vakantie en een
competitie na de vakantie. Ook vaak nog extra competities rond
feestdagen, alles met bijbehorende prijzen!
We hebben samen veel plezier, maar er zijn ook minder prettige
dingen, onvermijdelijk natuurlijk! Er wordt natuurlijk veel gedart
maar iedere avond delen we eerst lief en leed met een kop
koffie en wat lekkers.
Op 16 juni 2018 hebben we weer met z’n allen de boot
genomen. We hebben op een fantastische dag door het
Westland gevaren. Helaas schoot de gebruikelijke appeltaart
met koffie bij de Bonte Haas voor de start van de tocht er bij in.
Zij gingen voor ons te laat open. Halverwege de tocht hebben
we van een smakelijke pauze genoten bij restaurant Vlietzicht.
In de middag werd het dorp Maassluis door ons bezocht. De
tompoezen en de kroketten van Holtkamp zijn een aanrader. Op
deze dag was onze stuurman (Joke) door ziekte afwezig, haar
echtgenoot (Kees)heeft gelukkig de koers vast kunnen houden!
Het Sinterklaasfeest werd opgeluisterd door de aanwezigheid
van Sint en twee zwarte pieten. Die vonden het heel gezellig
allemaal, ze zouden zo willen mee darten.
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Dit jaar hebben we er geen nieuwe leden bij, de bevalling van
Melanie heeft wel een potentieel goede darter opgeleverd!
Melanie en PeterPaul gefeliciteerd met Tijs.
Wel zou het leuk zijn om wat meer mensen bij de Dartclub te
kunnen begroeten, want hoe meer zielen hoe meer vreugd. Dus
schroom niet om een keer vrijblijvend binnen te lopen in het
verenigingsgebouw aan de Aaltje Noordewierstraat 276 (in het
contactblad staan tijden en telefoonnummers!).
Contactpersonen: Joke Tijsmans, Kees Aaldijk
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LOTGENOTENCONTACT
Inloopochtenden 2018
Wij, Kees en Anita, hebben wederom een fijn jaar gehad.
De inloopochtenden werden ook afgelopen jaar elke 2e
woensdagochtend van de maand tussen 11.00 en 13.00 uur
gehouden, behalve in juli en augustus.
We hebben een groot aantal mensen met een reumatische
ziekte of aandoening, of vragen hierover, tijdens de
inloopochtenden mogen ontvangen.
Onder het genot van een kopje koffie en een koekje werden er
tijdens de inloopochtenden, veel gevraagd en ervaringen
gedeeld.
Door deze vragen en ervaringen hebben wij toch regelmatig
bezoekers aangespoord om een (versneld) bezoek aan huisarts
of specialist te brengen.
Ook de aanwezige informatie vanuit de brochures werden door
de bezoekers zeer op prijs gesteld.
Helaas merken we wel de “social media” ons aan het inhalen is.
Het aantal inlopers gaat langzaam achteruit. Dit komt omdat de
meeste mensen hun informatie van het internet, Reuma
Nederland en/of diverse facebook groepen halen.
Maar de bezoekers die kwamen waren blij dat zij op de
inloopochtenden, ook in andere lotgenoten ontmoetten. Wij zien
vaak dezelfde “patiënten” nogmaals bij inloop voor een kopje
koffie en een luisterend oor, voor meer informatie of een
bedankje.
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Tevens heeft, naar wij aannemen, een bezoek aan ons, nogal
eens, tot een aanmelding als lid van onze vereniging geleid.
Dat de mensen de weg naar de inloopochtenden vonden was en
is nog steeds te danken aan de publiciteit, de edities van De
Nieuwe Loosduinse krant, de Wassenaarse krant en nog een
aantal huis-aan-huis wijkbladen in Den Haag en omstreken
plaatsen de aankondiging op ons verzoek, ook het AD geeft het
als wijkbericht door, waarvoor allen vanaf deze plaats hartelijk
bedankt worden.
Natuurlijk wordt er ook in ons contactblad de aandacht gevestigd
op de inloopochtenden.
Dankzij het ontmoeten van lotgenoten, het op tafel kunnen
leggen van problemen (klein of groot) waarvoor begrip is van
mensen met gelijksoortige ervaringen en het krijgen van
informatie die men nog niet had, gingen onze bezoekers dan
ook dit jaar meestal optimistischer huiswaarts dan zij
binnenkwamen.
Wij wensen iedereen een goed 2019 en nodigen u uit om ook
eens bij ons langs te komen, neem iemand mee, of vraag in uw
omgeving of er iemand informatie nodig heeft over haar/zijn of
uw reumatische aandoening. U bent altijd welkom!
Kees Aaldijk

tel: 070-3801340

Anita Guldemond

tel: 06-51600688
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