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ALGEMENE INFORMATIE 

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 het Contactblad en op de website. Deze zijn vooral gericht op het 
versterken van 
 de onderlinge contacten, 
 de mondigheid en 
 de zelfredzaamheid van reumapatiënten 
 
De Vereniging behartigt collectieve belangen van haar leden en is aangesloten bij ReumaNederland. 
Leden van de Vereniging kunnen zijn: patiënten met een reumatische aandoening en betrokkenen. 
Sympathisanten kunnen donateur worden.  
 
Algemene gegevens 
Adres Reumapatiëntenvereniging Den Haag e.o. 

Mexicosingel 52 
2548 HB  Den Haag 

Telefoon 070 - 3080654 
E-mail info@rpvdenhaag.nl 
website www.rpvdenhaag.nl  
IBAN NL66INGB0003890569 t.n.v. 

Ver. van Reumapatiënten Den Haag e.o. 
Inschrijving Kamer van Koophandel 40409644 

 
Inhoudsopgave 

HOOFDSTUK ONDERWERP PAGINA  COLOFON 
 
Contactblad 
Het Contactblad verschijnt vanaf 
2020 drie maal per jaar: 
 Jaarverslag 
 Voorjaar 
 Najaar 
Tevens brengt de redactie van het 
contactblad acht maal per jaar de 
digitale Nieuwsflits uit. 
 
Redactie 
redactie@rpvdenhaag.nl 
 Joyce Numann 
 Marianne Osseweijer 
 Thea Moen (eindredactie) 
 
Met dank aan bestuur en alle leden 
van RPV Den Haag, die aan dit 
jaarverslag hebben meegewerkt. 
 
Drukkerij: BladNL 
www.bladnl.nl 
 
Afbeelding voorblad: Maurice, 
flickr.com:https://bit.ly/311Rzt5 
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INLEIDING 

Met gepaste trots bied ik u hierbij het jaarverslag over het verenigingsjaar 2019 van de Reuma 
Patiënten Vereniging Den Haag e.o. aan. Een jaarverslag in een nieuw jasje, zoals ook onze 
Contactbladen dit jaar een metamorfose hebben ondergaan. Het jaar 2019 is voor onze vereniging 
een enerverend jaar geweest. We hebben ons 40-jarig lustrum groots gevierd, we zijn verhuisd en we 
hebben een aantal veranderingen doorgevoerd in onze informatievoorziening naar de leden. 
In januari heb ik op de drukbezochte Nieuwjaarsbijeenkomst het jubileumjaar geopend en onze 
verhuisplannen bekend gemaakt. Het optreden van een sfeervol liedjescabaret zorgde voor een 
bijzonder geslaagde eerste lustrum-activiteit. 
 
Al eerder in januari heeft het bestuur in een bijeenkomst de groepscoördinatoren op de hoogte 
gebracht van onze voorgenomen verhuizing. Na de nodige voorbereidingen werd er op 11 mei 
verhuisd naar het Inloophuis aan de Mexicosingel 52. Wij huren daar een mooie ruimte waar al onze 
activiteiten kunnen plaatsvinden. Tijdens de openingsreceptie konden alle leden de nieuwe locatie 
bekijken en kennis maken met de coördinator(en) van het Inloophuis. 
 
In maart namen wij tijdens de ALV afscheid van penningmeester Elma van der Hoeven die ons na een 
lange periode van besturen ging verlaten. We zijn haar dankbaar voor al die jaren! Haar taken zijn 
inmiddels overgenomen door nieuw bestuurslid en penningmeester Thea Moen, die vanaf dat 
moment startte. Elma heeft haar ingewerkt en staat nog steeds klaar voor vragen. We zijn erg blij 
met Thea, ze is net zo’n aanpakker als Elma en heeft in het afgelopen jaar al een boel werk verzet.   
 
Bij de ALV werd aan oud-voorzitter Marian Fase het erelidmaatschap aangeboden voor haar 
jarenlange bestuurswerkzaamheden. Marian bleef nog wel in de redactiecommissie, maar heeft eind 
2019 ook hiervan afscheid genomen. Zij heeft altijd met hart en ziel aan de Contactbladen gewerkt 
en wij zullen haar missen! 
 
Op 4 juni hebben we met een feestelijke dag (met 170 mensen) stilgestaan bij ons 40-jarig bestaan. 
In de ochtend zijn er mooie toespraken gehouden, stadsdeeldirecteur Harm Benthem heeft de 
stadsspeld uitgereikt aan dr. Ronday en Leo Noordermeer. Hierbij waren vele oud bestuursleden en 
ereleden aanwezig.  Een gevarieerd middagprogramma maakte deze dag compleet. U leest het 
uitgebreide verslag verderop.  
 
In december hebben we voor ruim 100 deelnemers een feestelijke Kerst High Tea georganiseerd 
waarmee we dit bijzondere lustrumjaar hebben afgesloten. 
Aan het eind van het jaar hebben we alle actieve vrijwilligers bedankt met een cadeaubon en 
kerstster. De fysiotherapeuten en reumaconsulenten ontvingen van ons een kerstpresentje. De leden 
hebben een agenda ontvangen, beschikbaar gesteld door Stichting Vrienden van de Vereniging van 
Reumapatiënten Den Haag e.o.  
 
Het bestuur heeft zich naast het voorbereiden op de verhuizing en de lustrumactiviteiten verder 
bezig gehouden met het begeleiden van hydrotherapiegroepen, het regelen van vervoer van leden 
van en naar bijeenkomsten, kaarten voor leden bij (langdurige) ziekte, verslaglegging van het 
verenigingsjaar en overleg met bestuursleden van het Inloophuis.  
 
Nathalie Bogte, voorzitter 
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BESTUUR 
 
In 2019 vonden enkele bestuurswijzigingen plaats. Penningmeester Elma van der Hoeven werd 
opgevolgd door Thea Moen, Elma blijft voorlopig beschikbaar om Thea in te werken.  
Aspirant bestuurslid Michel Voorn trad af.  
Joyce Numann nam lange tijd de taken van Nathalie Bogte als voorzitter waar. Inmiddels is Nathalie 
na een lang ziekbed teruggekeerd en kon de functie van voorzitter weer op zich nemen. 
Aan het eind van 2019 stapte Marianne Osseweijer aan boord als aspirant bestuurslid. 
 
Het bestuur is nu als volgt samengesteld: 
  

voorzitter Nathalie Bogte  

 

secretaris Anja Noordam   

penningmeester Thea Moen  

bestuurslid Ria Streef 

bestuurslid Joyce Numann   

bestuurslid Marijke Pleune  

asp. bestuurslid Marianne Osseweijer 

  

Vergaderingen 
Het algemeen bestuur vergaderde in 2019 maandelijks behalve in de maanden juli en augustus.  
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.  
  
Externe contacten 
Onze vereniging is aangesloten bij Zorgbelang Zuid-Holland (Regio West). De ledenvergaderingen 
werden waar mogelijk bijgewoond door de voorzitter en/of een bestuurslid. 
  
Het bestuur is naar de twee bestuursdagen van ReumaNederland geweest. Daarnaast nam Joyce 
Numann deel aan de klankbordgroep van ReumaNederland. 
 
Nathalie Bogte was op 4 mei te gast bij regionale Omroep Discus, waar zij heeft verteld over onze 
vereniging en de verhuizing, die toen voor de deur stond.  Het interview was terug te kijken op de 
website van www.rtvdiscus.nl  en er heeft een linkje op onze website gestaan. 
 Op 10 oktober zijn bestuursleden Marijke Pleune en Nathalie Bogte naar een symposium van RPV 
Gouda geweest. 
 
Op 12 oktober,  WereldReumaDag, hebben bestuursleden Marijke Pleune en Nathalie Bogte het 
patiëntencongres Rond Reuma Live in Nieuwegein bijgewoond. Er waren lezingen, workshops en een 
informatiemarkt, georganiseerd door ReumaNederland.   
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ReumaUitgedaagd! 

In maart en april werd de training ReumaUitgedaagd! in ons verenigingsgebouw verzorgd door Anita 
Guldemond en Thea Beuker. 
Het doel van deze zelfmanagementtraining is het krijgen en behouden van de regie over je eigen 
leven met reuma. De training wordt begeleid door speciaal hiervoor opgeleide trainers, die zelf ook 
een reumatische aandoening hebben. 
 

OMBUDSWERK 
Het ombudswerk vindt plaats op aanvraag. Vaak wordt gebruik gemaakt van e-mail of is er 
telefonisch contact. Afgelopen jaar heb ik meerdere malen leden - maar ook toekomstige leden -
advies gegeven over uiteenlopende zaken, waaronder problemen met zorgverzekeraars. 
Ook ben ik tweemaal op huisbezoek geweest bij leden om hen te helpen met aanvraag hulpmiddelen 
en/of hulp. 
Verder is het jaar rustig verlopen. 
 
Ria Rodenrijs 
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LEDENADMINISTRATIE 

Na verwerken van opzeggingen en royementen telde de vereniging op 1 januari 2019 760 leden. 
In de loop van het jaar hebben zich 47 nieuwe leden aangemeld. 
18 leden zijn in 2019 overleden, hun namen worden hieronder vermeld.  
Van 31 personen is het lidmaatschap in de loop van het jaar opgezegd. 
Van deze groep zijn 7 personen geroyeerd omdat de contributie niet geïncasseerd kon worden en de 
persoon in kwestie niet meer bereikbaar bleek.  
Op 31 december 2019 telt de vereniging 759 leden. 
Per 1 januari 2020 zullen helaas nog ruim 20 personen hun lidmaatschap beëindigen. 
 
Donateurs 
 
In 2019 telde de vereniging 3 externe donateurs, helaas is één daarvan, de heer Rodenburg, dit jaar 
overleden.  
Ook dit jaar mochten we van een groot aantal leden een extra bedrag ontvangen als donatie bij de 
contributie, waarvoor onze dank. 
 
In memoriam 
 
Onderstaande leden zijn in 2019 overleden, of het overlijden werd in 2019 aan ons bekendgemaakt. 
 

Mevrouw L.T. Bhadjoe  
De heer  R. Binnerts  
Mevrouw J. Bleeker-Eijk  
Mevrouw J. de Bondt  
Mevrouw J. de Graaff (erelid en één van de oprichters van onze vereniging).  
Mevrouw A. de Jonge  
De heer G.C. de Vreede  
Mevrouw E.E. Formijne  
Mevrouw M.D. de Jonge-de Windt  
Mevrouw N. Jutte-Mulder  
Mevrouw P. Koks  
Mevrouw C.J.M. van Leeuwen  
Mevrouw P.M. Mineur-Biegstraten  
De heer C.W. van Nes  
Mevrouw N. Roeleveld-Visser  
Mevrouw S.D. Rombout-König  
Mevrouw M.M.A. Schrurs-van Hall  
Mevrouw M.H.S. Weijn-Zieten  

 
Helaas hebben we eind 2019 ook afscheid moeten nemen van één van onze meest prominente niet-
leden: de heer Nic Beekman. Zijn prachtige aquarellen, die hij aan de vereniging doneerde als prijs, 
zijn bij vele leden thuis te vinden. In het Contactblad 2e kwartaal 2019 staat een groot interview met 
Nic.  
 
Thea Moen 
Penningmeester/ledenadministratie 
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AUTOMATISERING 

Website 
In juni 2019 is onze website www.rpvdenhaag.nl verhuisd naar een ander webhostingbedrijf, TransIP. 
Dit is het “moederbedrijf” van ProServe, dus het blijft een beetje in de familie. Het uiterlijk van de 
website is niet veranderd, dat was in 2018 al verbeterd. Maar er is meer ruimte, de site werkt sneller, 
kan gemakkelijker bijgewerkt of (eventueel tijdelijk) uitgebreid worden, en er kunnen meer e-mail 
adressen worden aangemaakt waardoor elk bestuurslid een eigen e-mail adres met @rpvdenhaag.nl 
kan gebruiken.  
De vernieuwde website werd vanaf juli 2019 ruim 2300 keer bezocht, een verdubbeling ten opzichte 
van 2018. Dit geeft wel aan, dat steeds meer mensen de vereniging ook online weten te vinden! 
 
Boekhouding en ledenadministratie 
Omdat het huidige systeem voor boekhouding en ledenadministratie niet zo goed voldoet, werd 
gezocht naar een online systeem. Dat werd Visma E-accounting voor de boekhouding en daaraan 
gekoppeld Davilex Online ledenadministratie. De testfase verliep goed, helaas bleek het pakket voor 
ledenadministratie bij meer dan 250 leden in het systeem instabiel te worden en fouten te 
veroorzaken, die de leverancier niet meteen kon oplossen. Ook de koppeling tussen Visma en Davilex 
was minder robuust dan het leek. 
Visma – inmiddels ook eigenaar van Davilex – haalde najaar 2019 het systeem Davilex Online 
Ledenadministratie geheel van de markt. Voor ons was het toen ook niet meer interessant om met 
Visma verder te gaan. Voorlopig gaan we nu nog door met het oude systeem. 
 
Thea Moen 

 
 
INFORMATIEVOORZIENING 

Facebook 

In het jaar 2019 hebben we ongeveer 1 x in de 2 weken een bericht geplaatst. In sommige periodes 
wat vaker, bijvoorbeeld rond de Nieuwjaarsbijeenkomst en de verhuizing. In de maanden juni en juli 
is er geen bericht geplaatst.  De soort berichten variëren, van aankondigingen voor 
informatiebijeenkomst en stoelyoga, tot informatie over de training ReumaUitgedaagd! en verslagen 
van diverse activiteiten. Ook zijn enkele berichten van ReumaNederland op onze Facebook pagina 
gedeeld.  
Het aantal volgers is iets gestegen in vergelijking met 2018. We hebben nu 177 volgers en omdat 
onze berichten steeds vaker worden gedeeld, kunnen we steeds meer mensen bereiken. Dit is te zien 
aan het bericht van 8 oktober, dit is 9 x gedeeld zodat 826 mensen ons bericht hebben gelezen! Dit 
was de aankondiging van een informatie avond met reumatoloog dr. Ruiterman. Andere berichten 
die veel lezers hebben bereikt zijn in januari over de Nieuwjaarsbijeenkomst (391), in april over de 
informatieavond met Livit Orthopedie (300) en in september over stoelyoga. (368)  
Ons verhuisbericht van 11 mei spande de kroon met maar liefst 1951 lezers. Het streven is om nog 
meer volgers te krijgen en hierdoor meer nieuwe leden! 
 
Nathalie Bogte, beheerder FB 
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Contactblad 
 
Het Contactblad is in 2019 vier keer verschenen met speciale aandacht voor het jubileumjaar van de 
RPV. Drie nummers verschenen als bewaarexemplaren in full colour in A4-formaat met extra veel 
foto’s. Deze exemplaren zijn opgemaakt door de vormgever van de DNB groep.  
Voor het samenstellen van deze Contactbladen heeft de redactie meer vergaderingen gehouden dan 
de gebruikelijke vier keer per jaar.  
 
Tot eind 2019 bestond de redactie uit Marian Fase; Cees de Graaf; Joyce Numann; Lia van der Laan.  
Marian Fase en Cees de Graaf zullen in 2020 geen deel meer uitmaken van de redactie. In het 
eerstvolgende Contactblad wordt aandacht aan hun afscheid gegeven.  
Marianne Osseweijer heeft besloten om zitting te nemen in de redactie. In december nam zij deel 
aan de bespreking over de nieuwe opzet van de PR van de vereniging.  
 
Naast het Contactblad is de digitale Nieuwsflits verschenen in de maanden oktober, november en 
december. De Nieuwsflits wordt gemaakt door Thea Moen in samenwerking met de redactie.  
  
De verzendcommissie kwam een aantal keren bijeen voor het verzenden van het contactblad, het 
jaarverslag, de stukken voor de Algemene Ledenvergadering en de agenda voor het nieuwe jaar. 
Joyce Numann 

 
Informatieavonden 
 
De informatieavonden in Wijkcentrum Vrederust zijn in aantal afgenomen, maar het aantal 
bezoekers per avond neemt juist toe. 
 
16 april: Dhr. Marco van Toor is werkzaam als Orthopedisch adviseur bij Livit Orthopedie, hij heeft in 
de loop der jaren een handspecialisme opgebouwd m.b.t. ondersteunende hand/vinger braces die 
zoveel mogelijk passen bij uw dagelijkse werkzaamheden. Ook een netwerk handtherapeuten, 
chirurgen en reumatologen is hierin een onvervangbare schakel. Marco heeft het een en ander 
verteld over de mogelijkheden die er zijn en hoe deze te bereiken zijn via de arts en/of verzekering.  
 
21 mei: De reumaverpleegkundige Marlies den Drijver, van de Haagse Wijk en Woonzorg heeft 
voorlichting geven over fibromyalgie. In de voorlichting werd de aandoening besproken en de te 
volgen trajecten in de regio.  
 
15 oktober: Dr. Y. Ruiterman is reumatoloog en verbonden aan het HagaZiekenhuis te Den Haag. Ook 
is Dr. Ruiterman medisch adviseur van RPV Den Haag e.o. Zij gaf informatie over nieuwe reuma 
medicijnen: JAK –remmers die nu worden gebruikt voor reumatoïde artritis en Colitis Ulcerosa. Er 
lopen onderzoeken voor gebruik bij andere vormen van reuma (Artritis Psoriatica). 
 
19 november: R. Stuyt is Maag-Darm-Leverarts en verbonden aan het Haga Ziekenhuis te Den Haag. 
Ontstekingsziekten van de darm (Ziekte van Crohn en Colitis Ulcerosa) komen vaker voor bij mensen 
met reumatische aandoeningen. Verschillende aspecten van deze darmaandoening kwamen aan 
bod: wat zijn de symptomen, waar moet ik op letten, hoe wordt het vastgelegd en wat zijn de 
behandelmogelijkheden?  
 
Ook in 2020 heten wij u graag welkom bij de informatieavonden in Wijkcentrum Vrederust. 
Marijke Pleune 
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LOTGENOTENCONTACT 

Inloopochtenden 

Wij hebben een fijn jaar gehad waarbij wij ons - ondanks de verhuizing - mochten verheugen in een 
flink aantal bezoekers van onze inloopochtenden, elke tweede woensdagochtend van de maand 
tussen 11.00 en 13.00 uur, behalve in de vakantiemaanden, juli en augustus.  
Onze bezoekers, niet alleen reumapatiënten maar ook partners of familieleden, kwamen langs voor 
de gezelligheid, voor zo maar een praatje of voor een antwoord op een concrete vraag betreffende 
reuma of een advies. Onder het genot van een kopje koffie en een koekje werden er tijdens de 
inloopochtenden, veel ervaringen gedeeld en vragen behandeld. Hierdoor konden wij of andere 
aanwezigen regelmatig andere bezoekers aansporen om een (versneld) bezoek aan huisarts of 
specialist te brengen. 
Ook de aanwezige informatie vanuit de brochures werd door de bezoekers zeer op prijs gesteld. 
Helaas merken we wel dat de social media ons aan het inhalen zijn. Het aantal inlopers gaat dan ook 
langzaam achteruit. Waarschijnlijk is dit een gevolg van het feit dat veel mensen hun informatie van 
het internet, ReumaNederland en/of diverse facebook groepen halen. We doen er dan ook alles aan 
om onze inloopochtenden bekend te maken bij de poliklinieken in de omgeving, want behalve droge 
theoretische informatie vanaf het internet is het juist van belang om ervaringen te delen en van 
elkaar te leren. 
Het was goed om te merken dat onze bezoekers de inloopochtenden waarderen en verheugd waren 
dat zij anderen met een vergelijkbare problematiek konden ontmoeten. Verder zagen wij ook het 
afgelopen jaar met regelmaat dezelfde bezoekers meer dan een keer terugkomen voor een kopje 
koffie en een luisterend oor, voor meer informatie of een gezellig gesprek. Vaak leidde een bezoekje 
aan de inloopochtend tot een aanmelding als lid van onze vereniging. 
Het is belangrijk dat mensen met reuma de weg weten te vinden naar onze inloopochtenden. 
Daarom zijn wij dan ook dankbaar dat diverse huis-aan-huisbladen in Den Haag en omstreken en het 
AD de aankondiging van onze inloopochtenden belangeloos in hun kranten plaatsen. Een prachtige 
aanvulling naast de aandacht die er in ons contactblad aan wordt gegeven. 
Dankzij de ontmoeting met lotgenoten, het op tafel kunnen leggen van problemen (klein of groot), 
het bespreekbaar maken hiervan en het verkrijgen van belangrijke en ter zake doende informatie, 
gingen onze bezoekers dan ook optimistischer huiswaarts dan zij binnenkwamen. 
Wij wensen iedereen een goed 2020 en nodigen u graag uit om ook eens bij ons langs te komen. 
Neem uw partner, een familielid of goede vriend of vriendin mee als luisterend oor. Ook voor hen 
kan extra informatie over uw aandoening verhelderend werken en aanleiding zijn voor meer begrip. 
Hoe dan ook, u bent van harte welkom en uw komst zien wij gaarne tegemoet. 
 
Anita Guldemond     tel: 06 - 51 60 06 88 

Kees Aaldijk             tel: 070 - 380 13 40  
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Vereniging van Reumapatiënten Den Haag en Omstreken, Mexicosingel 52, 2548 HB  Den Haag 

Lustrum 4 juni 
Vanwege het 40-jarig bestaan van onze 
vereniging had de lustrumcommissie (Joyce 
Numann, Marijke Pleune, Ria Streef en 
Nathalie Bogte) een feestelijke dag 
voorbereid. Op 4 juni waren 170 leden, 
introducés en genodigden aanwezig in het 
gebouw van de Rode Kruis afdeling Den Haag. 
Bij binnenkomst was er sfeervolle muziek van 
accordeonist Han Hagen, koffie en gebak. 
 

 
 
Voorzitter Nathalie Bogte opende de ochtend 
met een terugblik op het ontstaan van de 
vereniging. In haar toespraak benadrukte ze 
het belang van lotgenotencontact als 
hoofddoel, wat in de diverse groeps- en 
beweegactiviteiten naar voren komt. Vijf 
aanwezige ereleden werden door haar 
welkom geheten, in het bijzonder oud-
bestuurslid en mede oprichter, de 98-jarige 
mevrouw Joke de Graaff. 
 
ReumaNederland was vertegenwoordigd door 
drs. Sija de Jong. In haar speech bedankte zij 
de vereniging voor het werk dat in de loop van 
de jaren voor reumapatiënten gedaan is en zij 
overhandigde de voorzitter een oorkonde 
namens ReumaNederland.  
De volgende spreker was dr. Karel Ronday, hij 
nam na 12 jaar afscheid als medisch adviseur 
van de vereniging. Dr. Yvonne Ruiterman werd 
geïntroduceerd als onze nieuwe medisch 
adviseur. Zij sprak onder meer over de wijze 
waarop zij invulling wil geven aan deze 
functie.  
 
Stadsdeeldirecteur Harm Benthem sprak 
namens de Gemeente Den Haag over het 
belang van de RPV voor iedereen met reuma. 
Als blijk van waardering voor zijn 12 jaar 
medisch adviseurschap reikte hij dr. Karel 

Ronday de Stadsspeld van Den Haag uit. 
Vrijwilliger Leo Noordermeer ontving de 
Stadsspeld voor zijn inzet van meer dan 10 
jaar als betrokken vrijwilliger voor de 
vereniging. Nu was het tijd voor een glas 
prosecco en een toost op het 40-jarig bestaan 
van onze mooie vereniging. 
  
Aansluitend aan dit officiële 
ochtendprogramma brachten bussen ons naar 
de Westlandse Druif in Monster. Na een 
heerlijke lunch werden we opgesplitst in 2 
groepen. De ene groep begon met een 
rondleiding door de kassen waar gidsen 
vertelden over het proces van de druiventeelt, 
de andere groep maakte een mooie vaartocht 
door het Westland.  
 

 
 
We kunnen terugkijken op een zeer geslaagd 
jubileumfeest. Dankzij de maandenlange 
voorbereiding, de vele helpende handen en de 
grote opkomst is deze dag onvergetelijk 
geworden. 
Een uitgebreide fotoreportage staat in ons 
Contactblad 3e kwartaal 2019. 
 
Nathalie Bogte 
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Kerstviering 10 december 

Ter afsluiting van ons 40-jarig jubileumjaar 
besloot het bestuur, ook de kerstviering op 
een andere manier in te vullen. De 
kerstcommissie, bestaand uit Marijke Pleune 
en Nathalie Bogte, organiseerde een Kerst 
High Tea met entertainment.  Vanwege de 
verwachte hoge opkomst moest worden 
uitgeweken naar een andere locatie. Dat werd  
Restaurant Pex en we zijn erg tevreden over 
het resultaat.  
 

 
 
In de feestelijk versierde zaal begon de 
kerstviering, voor ruim 100 aanwezige leden 
en introducés, met een glaasje prosecco en 
een welkomstwoord van de voorzitter. Hierna 
werd een warme quiche geserveerd en kon 
aansluitend genoten worden van een hartig 
buffet.  
Ondertussen liep goochelaar Roman Sudesh 
rond om met tafelgoochelkunsten de mensen 
te vermaken. Verbazingwekkend hoe hij kon  

 
 
toveren met touwtjes, balletjes en zelfs een 
sleutelbos! Het was ontzettend leuk om te 
zien en er werd veel gelachen aan de tafels 
waar hij zijn kunsten vertoonde. Hierna 
kwamen koorleider/dirigent Oz Sasha en 
pianist Peter Dingemans voor een samenzang 
van 4 traditionele en 3 bijzondere kerstliedjes. 
Zij begeleiden het koor “Zingen voor je leven” 
dat eens in de 2 weken bij elkaar komt in het 
Inloophuis Haaglanden. De liedteksten werden 
uitgedeeld, zodat ieder naar hartenlust kon 
meezingen. Zo kwam de hele zaal in 
kerststemming.  
 
Om 14.00 uur was het tijd voor het zoete 
gedeelte van de High Tea: etagères en schalen 
met heerlijke zoetigheden. Het buffet werd 
veel gefotografeerd en alles smaakte even 
lekker.  
Tegen 15.00 uur werden de bestuursleden en 
vrijwilligers bedankt en werd de middag 
afgesloten.  Alle deelnemers werden verrast 
met een kerstster voor thuis.   
 
Gezien de vele positieve reacties en 
complimenten is de kerstcommissie er in 
geslaagd een geweldig kerstfeest te 
organiseren. Wij bedanken ook de Rode Kruis 
medewerkers Marianne Vreugdenhil en 
Arnold van Ellinkhuizen voor hun 
ondersteuning. 
 
Nathalie Bogte 
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GROEPSACTIVITEITEN 

Donderdagmiddagbijeenkomsten 
Ria Streef 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Januari  Gezellige nieuwjaarsbijeenkomst met advocaat of wijn voor de liefhebbers. 
 

Februari  Met Valentijnsdag in het vooruitzicht een goed moment om een mooie kaart te 
maken met Hobbydots. 
 

Maart Voorjaar in de lucht! Daarom zijn we naar tuincentrum Ockenburg geweest om 
wat mooie voorjaarsplantjes te kopen en gezellig samen koffie te drinken. 
 

April Nog steeds voorjaar: daarom leerde “bloemkunstenares” Elleke Jutte ons een 
mooi voorjaarsstukje te maken. Dat ging natuurlijk mee naar huis.  
 

Mei Gezamenlijke lunch in Madestein. Het was heel gezellig. 
 

Juni Dit viel vlak na de jubileumdag, waar we het natuurlijk uitgebreid over gehad 
hebben. Iedereen vond het fantastisch. Toch nog een kaartje gemaakt. 
 

September  Door de vakantieperiode hadden we elkaar twee maanden niet gezien of 
gesproken, dus er viel veel bij te praten. Er kwamen leuke verhalen. 
Thea liet zien, hoe de nieuwe en lichtere generatie (rond)brei- en haaknaalden veel 
mensen met een reumatische aandoening kunnen helpen om toch te handwerken.  

  

Oktober Door Elleke’s vakantie uitgesteld tot 3e donderdag. Inmiddels herfst, daarom 
maakten we een mooi herfststukje. Een gezellige middag, ook voor degenen die 
geen stukje wilden maken. 
 

November  De dames vinden het zo leuk om weer een kaart te maken met Hobbydots, dus 
Marijke had weer hele mooie kaarten besteld. Onvoorstelbaar, hoe snel men zo 
een prachtige kaart maakt. 
 

December We zijn naar het tuincentrum Ockenburg gegaan om de mooie kerst 
tentoonstelling te zien. En natuurlijk om er gezamenlijk iets te drinken. 
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Hydrotherapie 

 
 
Hydrotherapie is bewegen in warm water met 
een temperatuur tussen de 32° en 34°, onder 
begeleiding van een fysiotherapeut. In 2019 
waren er gemiddeld 160 deelnemers, verdeeld 
in 11 groepen hydrotherapie en 1 Bechterew 
oefengroep. Dit verspreid over 4 dagen en 3 
locaties: maandag en vrijdag in Basalt 
(voorheen Sophia) Revalidatie, woensdag in 
HMC Bronovo en donderdag in 
woonzorgcentrum Steenvoorde. Er is op dit 
moment geen wachtlijst. 
De wekelijkse oefeningen zijn zowel goed voor 
de conditie als voor het lotgenotencontact.  
 
Ten opzichte van voorgaande jaren is het 
aantal deelnemers vrijwel gelijk gebleven, 
hoewel steeds minder zorgverzekeraars de  
 
 
 

 
 
therapie vergoeden. Er waren in 2019 veel 
wisselingen qua “zwemmers”: sommige 
mensen werden alleen lid van de vereniging 
vanwege de hydrotherapie maar haakten vrij 
snel weer af, soms na 3x van zwembad 
gewisseld te hebben! 
Afmelden i.v.m. (langdurige) ziekte gebeurt 
helaas vaak niet, waardoor sommige groepen 
op papier voller zijn dan in werkelijkheid.  
Tot onze verbazing hebben we in de 
zwembaden ook een aantal personen 
“betrapt” die zich niet voor hydrotherapie 
hadden aangemeld en er ook niet voor 
hadden betaald. Enkelen waren zelfs geen lid 
van de vereniging. 
In het afgelopen jaar was het niet altijd 
gemakkelijk om voor elke groep voor 
begeleiding te zorgen. Ten opzichte van 
voorgaande jaren zijn er steeds minder vaste 
invallers.  
Gelukkig kon dit deels worden opgevangen 
dankzij de inzet van Elma v.d. Hoeven, Joke 
Scholten en Truus v.d. Ende, maar het is 
natuurlijk niet de bedoeling dat dit zo vaak 
voorkomt.  
Er is op diverse manieren geprobeerd nieuwe 
begeleidende therapeuten aan te trekken.  
We hebben dit jaar één nieuwe invaller 
mogen verwelkomen voor Basalt, Shweta 
Manocha, helaas door haar eigen drukke 
praktijk is zij niet zo vaak beschikbaar. 
 

Ria Streef,   
overall coördinator hydrotherapie 
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Bechterew oefengroep 
In revalidatiecentrum Basalt wordt elke 
vrijdagavond een uur geoefend en gesport in 
de gymzaal, gevolgd door hydrotherapie in het 
verwarmde zwembad. 
 
De Bechterew oefengroep is een tamelijk 
grote groep met weinig verloop, die al erg lang 
samen is.  
In de loop van het jaar zijn er twee mensen 
afgevallen en twee bijgekomen: Karin en 
Nicole.  Karin had al eerder bij ons getraind 
maar kreeg het toen te druk met de kinderen.  
 
Omdat één van de trainers geen tijd meer had 
i.v.m. andere werkzaamheden, kregen we een 
nieuwe invaller, Shweta Manocha, 
fysiotherapeut. Dat was in het begin wel erg 
wennen aan elkaar! 
 
 
 

 
 
We zijn met aardig wat mensen met partner 
van de Bechterewgroep naar het 
jubileumfeest geweest van de RPV.  Met de 
boot naar de druivenkassen, erg interessant 
en leuk om te zien. Dank hiervoor aan de feest 
commissie. 
 

 
 
In oktober is de groep uit eten geweest. En op 
20 december was er na de sportzaal gezellig 
koffiedrinken met wat lekkers. 
Wij gaan ook door met trainen voor het 
volleybaltoernooi in 2020! 
 
Truus van der Ende

Kaartclub 

Ook dit jaar hebben wij een fijn en gezellig 
kaart jaar gehad. Zeer jammer genoeg hebben 
de Beekmans dit jaar afgezegd. We missen ze 
heel erg maar gezien hun leeftijd (92 en 99 
jaar) hadden we alle begrip voor hun 
beslissing. 
Op onze eerste kaartmiddag op 10 januari 
hebben wij op het nieuwe jaar getoost.  
Met Pasen, voor de vakantie en in december 
was er een leuk toernooitje, zonder prijzen 
maar wel met een drankje en wat lekkers.  
Van de zomer zijn wij meeverhuisd naar het 
nieuwe onderkomen aan de Mexicosingel 52  
 
 
 

 
in de wijk Wateringse Veld. De ruimte in dit 
gebouw is veel comfortabeler en lichter. 
 In oktober heb ik mijn kaartgenoten laten 
weten dat ik om gezondheidsredenen met 
ingang van het nieuwe jaar als coördinator van 
de kaartclub deze taak neerleg. Ik ben zeer 
gelukkig dat,  toen ik dit mededeelde,  2 
dames opstonden die gelijk aanboden om de 
coördinatie over te nemen, met de gedachte 
dat zo'n gezellige club niet verloren mag gaan.  
Mocht U ook interesse hebben om eens een 
kaartje te leggen, dan bent U altijd welkom. 
Kijk in het contactblad of op de website voor 
de dagen en de gegevens van de nieuwe 
coördinatoren. 
 
Leo Noordermeer     
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Timmerclub  
2019 was voor de Timmerclub best een 
moeilijk en onzeker jaar. We waren blij met de 
verhuizing, maar het riep een hoop vragen op, 
want we maken herrie en veel stof én hebben 
een hoop gereedschap. Konden we dat 
allemaal wel kwijt?  
Gelukkig is alles goed gekomen, mede dank zij 
de medewerking van het Inloophuis. Super.  
 
 

 
 
In ons nieuwe onderkomen zijn we lekker en 
gezellig bezig geweest met kleine en grote 
dingen.  
Zo hebben Kees en Richard samen een grote 
kast in de entreehal van het Inloophuis 
gemaakt, en Kees heeft trollys gemaakt voor 
de stapelstoelen. Qua kleine dingen waren 
engeltjes en olifantjes dit jaar favoriet. 
Het zou leuk zijn, als er in 2020 een paar 
nieuwe leden bijkomen. 
 
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!  
In mei hebben we, toch nog onverwacht, afscheid moeten nemen van ons zeer gewaardeerde lid 
Nelleke, enorm wat een kracht en optimisme ze heeft getoond in de voorbije jaren, sterkte voor haar 
nabestaanden! 
 
In mei zijn de borden verhangen naar de Mexicosingel, dank aan het Inloophuis voor de hulp. 
 
Op 19 augustus 2019 hebben we weer met z’n allen de boot genomen, nee dat is in ons jubileumjaar 
geheel niet het geval geweest. We hebben een fantastische dag in het Dierenpark Amersfoort 
beleefd. Onze stuurman (Joke) heeft met vaste hand een koers uitgezet waarbij echt alles, maar dan 
ook alles, inclusief was, haar echtgenoot (Kees)en schoonzoon (Peter Paul) hebben belangeloos de 
rit, heen en weer, verzorgd! Het was genieten van begin tot behouden thuiskomst. In het 
Contactblad nr. 4 van 2019 is een fotoreportage van ons uitstapje te zien. 
 
Het Sinterklaasfeest was voor de darters al op 26 november (Sint lag nog wat te repareren aan de 
Stoomboot) maar ons feest werd opgeluisterd door de verrassende metamorfose van Melanie, 
zwarte piet was nog nooit eerder zo verrassend binnengekomen.  
Het zou 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 “Inloophuis” aan 
de Mexicosingel (in het contactblad en op de website staan tijden en telefoonnummers!). 
 
 Joke Tijsmans,  Kees Aaldijk 
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TOT BESLUIT 
 
In dit drukke jaar is regelmatig een beroep 
gedaan op de partners van de bestuursleden, 
die - waar nodig - hebben geholpen. Wij 
waarderen dit enorm omdat dit niet 
vanzelfsprekend is!  
 

 
 
 

 
 
 
 
Graag wil ik alle mensen bedanken die op 
enige manier hebben geholpen bij onze 
vereniging. Evenals onze donateurs, de 
medewerkers van het Rode Kruis, en van het 
Inloophuis Haaglanden. En niet te vergeten 
onze eigen trouwe coördinatoren en 
bestuursleden.  
Het bestuur dankt ook alle vrijwilligers, leden 
en partners/familieleden die afgelopen jaar 
hebben geholpen met tijd en steun. Wij hopen 
nog vaak een beroep op u te mogen doen!  
Vele handen maken licht werk, al 40 jaar lang!  
 
Allemaal ontzettend bedankt voor 
dit mooie jubileumjaar.  
 
Namens het bestuur, 
 
Nathalie Bogte, voorzitter

 
  
 
 


