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VERENIGING VAN REUMAPATIËNTEN DEN HAAG E.O. – actief sinds 1979
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
 Onderlinge contacten,
 Mondigheid en
 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. Nog geen lid of donateur? Meld u aan via het
aanmeldingsformulier elders in het blad of via onze website www.rpvdenhaag.nl.
Eenmalige donaties zijn in dit coronajaar natuurlijk ook heel erg welkom! Ons IBAN (banknummer)
staat hieronder.
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06 - 22377537
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40409644
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Het Contactblad verschijnt vanaf 2020 minimaal drie
maal per jaar.
Jaarverslag (februari 2020)
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Herfst (sept. 2020, extra editie i.v.m. ALV en opstart
activiteiten)
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Redactie (redactie@rpvdenhaag.nl)
Joyce Numann
Marianne Osseweijer
Thea Moen
Met dank aan bestuur en allen, die aan dit nummer
hebben meegewerkt.
Drukkerij: BladNL, www.bladnl.nl
Afbeeldingen omslag: Thea Moen
Alle afbeeldingen in dit blad zijn privé bezit en
aangeleverd door leden en/of betrokkenen.
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UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING 29-09-2020
Het bestuur van de Vereniging van Reumapatiënten Den Haag e.o. (RPV Den Haag) nodigt al haar
leden uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering.
De vergadering wordt gehouden
Datum
Dinsdag 29 september 2020
Locatie
Wijkcentrum Vrederust,
Melis Stokelaan 2496w,
2541GS Den Haag.
Aanvang
19.30 uur, duurt tot uiterlijk 21:00 uur

Agenda

1. Opening en welkom
2. Notulen van de Algemene Ledenvergadering d.d. 19 maart 2019
3. Mededelingen en ingekomen stukken
4. Jaarverslag 2019 (heeft u in januari 2020 ontvangen als Contactblad 1)
5. Financieel jaaroverzicht 2019
6. Verslag kascontrolecommissie
7. Benoeming kascontrole commissie voor het jaar 2020
8. Vaststelling contributie 2020
9. Bestuurswisselingen
10. Rondvraag
11. Sluiting

Stemmen

Gedurende de vergadering zal er gestemd worden over
 Contributie (voorstel: ongewijzigd laten)
 Financieel jaarverslag 2019 (decharge penningmeester)
 Nieuw bestuurslid (Marianne Osseweijer)
Gezien het beperkte aantal personen dat aanwezig kan zijn, raden wij u aan, een medelid die wel
aanwezig is, te machtigen als u uw stem wilt uitbrengen. Dat kan per post of via e-mail.
Corona maatregelen
Om de onderlinge afstand van 1,5 meter in acht te kunnen nemen geldt er een maximum capaciteit
van 35 personen (inclusief bestuur) in deze zaal. De ruimte is aangepast aan de geldende
coronaregels: er zijn extra ramen geplaatst zodat er voldoende geventileerd kan worden.
Bij binnenkomst dient u in verband met het coronavirus een vragenlijstje te beantwoorden en uw
naam en telefoonnummer (eventueel ook e-mail adres) in te vullen.

Aanmelden

Bent u lid en wilt u persoonlijk deelnemen aan de ALV, dan kunt u zich tot en met vrijdag 25
september a.s. via e-mail of telefonisch aanmelden bij:
Marijke Pleune, e.: m.pleune@rpvdenhaag.nl t.: 0174 – 245507
Bij meer dan 28 aanmeldingen moeten wij u helaas laten weten, dat u de vergadering niet bij kunt
wonen.
NB: De taxibus kunt u voortaan alleen nog zelf regelen met AV070, telefoonnummer 0900 – 0345
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Bestuur
Voorzitter

Mevr. N.Bogte-Steenbeek (Nathalie)
voorzitter@rpvdenhaag.nl
tel. 06 – 21206155

Penningmeester

Mevr. T.I.S. Moen (Thea)
penningmeester@rpvdenhaag.nl
tel. 06 – 22377537

Secretaris

Mevr. A. van den Bergh-Noordam (Anja)
AFTREDEND, NIET HERKIESBAAR
info@rpvdenhaag.nl
tel. 06 – 14818179

Algemene bestuursleden

Mevr. J.Y. Numann-Durlacher (Joyce)
AFTREDEND, NIET HERKIESBAAR
j.numann@rpvdenhaag.nl
tel. 06 – 50507377
Mevr. M.J.B. Pleune (Marijke)
m.pleune@rpvdenhaag.nl
tel. 0174 – 245507
Mevr. R. Streef (Ria)
r.streef@rpvdenhaag.nl
tel. 070 – 3666810 / 06 – 40304303

Aspirant bestuurslid

Vacatures bestuur
Vicevoorzitter
2e penningmeester
Secretaris

Mevr. M. Osseweijer (Marianne)
m.osseweijer@rpvdenhaag.nl
tel. 06 – 19452744
Het bestuur van RPV Den Haag e.o. heeft dringend behoefte aan
nieuwe bestuursleden en mensen, die het bestuur kunnen
ondersteunen!

Algemeen adviseur en
ombudsvrouw

Mevr. M. Rodenrijs (Ria)
ombudswerker@rpvdenhaag.nl
tel. 070 - 3293263

Medisch adviseur

Mevr. Dr. Y.P.M. Ruiterman (Reumatoloog HAGA)

Ereleden

Mevr. M.A.E. Fase (Marian)
Mevr. E.M. van der Hoeven (Elma)
Mevr. R.H.J. Konings (Lieke)
Mevr. M. Rodenrijs (Ria)
Mevr. M.C.I. Schröeder-Krens (Marjolein)
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Contactpersonen beweegtherapie
Hydrotherapie Basalt maandag

Ria Rodenrijs, 070 – 3293263

Hydrotherapie Basalt vrijdag

Johanna Scholten, 070 – 3595430

Hydrotherapie HMC Bronovo woensdag

Ria Streef, 070 – 3666810 / 06 – 40304303

Hydrotherapie Steenvoorde donderdag

Ria Streef, 070 – 3666810 / 06 – 40304303

Bechterew oefengroep Basalt vrijdag

Truus v.d. Ende, 070 – 3913034

Algemeen coördinator hydrotherapie

Ria Streef, 070 – 3666810 / 06 – 40304303

Contactpersonen groepen/clubs
Vrijwilligerscoördinator

Marianne Osseweijer, 06 - 19452744
m.osseweijer@rpvdenhaag.nl

Dartclub

Joke Tijsmans, 06 – 10583818

Donderdagmiddaggroep

Ria Streef, tel. 070 – 3666810 / 06 – 40304303 en
Marijke Pleune, tel. 0174 – 245507

Hobbyclub maandag

Marga Noordermeer 06 – 46354187

Inloopochtenden voor reumapatiënten

Tijdelijk Nathalie Bogte 06 – 21206155 en
Thea Moen 06 – 22377537

Informatieavonden

Marijke Pleune, tel. 0174 – 245507

Kaartclub

Janie Hofstede, tel. 06 – 27564101

Tai Chi

Joke Tijsmans, tel. 06 – 10583818

Timmerclub

Lia van der Laan, tel. 070 – 3871105

Vervoer Taxibus (AV070)

Zelf regelen via 0900 - 0345

(Langdurig) zieken

Marijke Pleune, tel. 0174 – 245507 of
Ineke Hoppenbrouwer, tel. 0174 - 729782
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Woordje van de voorzitter
Beste lezers,
In de vorige editie van Nieuwsflits en Contactblad spraken we de
hoop uit, dat er in het najaar 2020 weer wat activiteiten ontplooid
zouden kunnen worden.

De afgelopen maand hebben onze bestuursleden zich intensief bezig gehouden met de vraag hoe we
onze activiteiten zo goed mogelijk weer kunnen oppakken. In samenspraak met de coördinatoren
van het Inloophuis, ReumaNederland en onze medisch adviseur hebben we alle contactpersonen van
de groepen benaderd. We hebben overlegd of en hoe we weer op kunnen starten -met inachtneming
van de regels van het RIVM- maar zeker ook hoe de contactpersonen zich hierbij voelen en wat ze
denken nodig te hebben om met een goed gevoel met hun groep/club bij elkaar te komen.
Want wat hebben we een bizarre tijd achter de rug! Hoe fijn is het om elkaar binnenkort weer te
kunnen zien en spreken, weliswaar op veilige afstand maar toch echt “live”!
Wij hebben vorige week onze bestuursvergadering voor het eerst sinds de lock-down niet via
Zoom/Skype gedaan maar met ruime afstand in de tuin van een bestuurslid. Ik vond het een
verademing om fysiek te vergaderen in plaats van achter mijn computerscherm!
Dus ik ben heel blij dat ik u hier mag vertellen dat we in september met een aantal activiteiten
voorzichtig gaan opstarten, natuurlijk wel met alle mogelijke voorbehoud in verband met het
(onvoorspelbare) coronavirus.
Welke activiteiten dat zijn leest u verder in dit blad.
Ik wil u nog wel meegeven, laat u niet overhalen om wel/niet te beginnen maar luistert u vooral naar
uw eigen gevoel. Als u graag wilt komen dan bent u van harte welkom maar als u het (nog) niet ziet
zitten is dat natuurlijk ook goed.
Wij houden u in ieder geval zo goed mogelijk op de hoogte via onze website, Facebook en
Nieuwsflits. Voor een praatje of luisterend oor zijn wij ook altijd te benaderen.
Tot slot wens ik u allen een goed en gezond najaar!
Hartelijke groet,
Nathalie Bogte, voorzitter
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Afscheid Anja van den Bergh-Noordam
Onze secretaris Anja van den Bergh-Noordam heeft veel
werk verzet voor de RPV. Als lid van het dagelijks bestuur heeft zij
maar liefst 14 jaar belangeloos en met veel toewijding de
administratie van onze vereniging op en top verzorgd. Tijdens de
komende ALV is het tijd om afscheid te nemen van deze lieve
duizendpoot. We zetten haar graag een keer in het zonnetje.

Hoe kijk je terug op de afgelopen jaren?
Ik vond het een hele leuke tijd! Ik heb veel mensen leren kennen en met veel plezier samengewerkt
met de andere bestuursleden. We hebben veel leuke dingen georganiseerd voor onze leden zoals
verschillende symposia, tweemaal een dag van bewegen, de jaarlijkse dagtocht en de jaarlijkse
kerstviering. Als vertegenwoordigers van onze achterban zijn we ter informatie en zo nodig
opkomend voor de belangen van onze leden ook in gesprek gegaan met ziekenfondsen en de toenmalige- reumapatiëntenbond. Ook gingen we naar bijeenkomsten van Zorgbelang, stichting
Voorall en de besturendagen van ReumaNederland. Ook stonden wij op de zorgmarkt van Sophia en
op Wereldreumadag met een kraam in de ziekenhuizen in de regio.
In maart 2018 zou ik eigenlijk al stoppen, vanwege omstandigheden werd ik gevraagd nog even te
blijven en ik zei meteen ja. Dit jaar is mijn vertrek maanden uitgesteld vanwege corona en ik moet
zeggen: nu het dichterbij komt doet het me wel wat om afscheid te nemen, maar ik vertrek met een
goed gevoel.
Welke veranderingen heb je meegemaakt?
Toen ik erbij kwam dachten veel leden dat bestuursfuncties betaalde functies waren en was er
afstand tussen leden en bestuursleden. In de loop van de jaren is dat gelukkig gelijk getrokken en
weten mensen dat we vrijwillig en met hart voor de zaak werken om een goed functionerende en
actieve vereniging te blijven. Alleen blijft het jammer dat we zo moeilijk nieuwe bestuursleden
kunnen krijgen.
Binnen de vereniging wordt meer gedigitaliseerd, dat is ook logisch in deze tijd maar mijn voorkeur
blijft het persoonlijk contact. Ben dus heel blij met Thea en Marianne. Zij zullen een aanvulling zijn op
het bestuur.
Wat was jouw kwaliteit binnen het bestuur?
Ik hou ervan om mensen bij elkaar te houden door goed met elkaar te communiceren. Bestuursleden
zitten ook niet altijd op één lijn, mijn ervaring is dat het altijd goed komt door de rust te bewaren,
naar elkaar te luisteren en open vragen te stellen.
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Hoe ben je zelf bij de RPV terecht gekomen?

Op 48-jarige leeftijd kreeg ik de diagnose reuma, poly-artrose en osteoporose. Toen moest ik
ineens regelmatig naar de reumatoloog en medicatie gebruiken en kreeg ik te maken met
soms heftige bijwerkingen. Het duurde wel even voordat het evenwicht weer terug
gevonden was. Bij de RPV vond ik op een prettige en positieve manier lotgenoten contact bij
de hydro- en de toenmalige fitness groep.
Na 25 jaar voor de klas in het basisonderwijs werd ik voor 100% afgekeurd. Dat was een
moeilijke tijd en ik viel in een gat. Ik ben dankbaar dat ik in die periode mijn moeder kon
verzorgen tot haar overlijden. Vlak na het overlijden van mijn moeder kreeg mijn man een
baan aangeboden in Sint Maarten. Daar hebben we een half jaar gewoond in een villa met
uitzicht op de Caribische Zee. Het was een heerlijke tijd en voor mij één grote vakantie.
Terug in Nederland werd ik door Lieke Konings tijdens de hydrotherapie gevraagd om in het
bestuur plaats te nemen als secretaris. Ik vond het fijn om iets bij te dragen en stemde in. Ik
had totaal geen ervaring op de computer, dat heb ik mezelf allemaal aangeleerd!
Wat ga je doen na je afscheid, val je niet in een gat?

O nee hoor. Ik ben oma van een heerlijke kleindochter van 1,5 jaar, daar geniet ik enorm
van. Ze woont dichtbij en ik zie haar vaak en pas regelmatig op. Ik verheug me erop om
meer tijd door te kunnen brengen met mijn man, kinderen en mijn zus en heb een aantal
hobby’s zoals lezen, tuinieren en puzzelen en wandelen met mijn hondje Luna. Verder ben
ik nog bestuurslid van de Vriendenstichting én ik blijf natuurlijk lid van de RPV en de hydrogroep.
Tot slot, waar denk je met een glimlach aan terug?

Het gevoel van saamhorigheid, de vele goed verlopen activiteiten met een grote groep zoals
de dagtochten en de kerstviering. En natuurlijk het feestelijke jubileumjaar.
Het secretariaat was soms veel werk maar ik heb het met veel voldoening gedaan samen
met de andere bestuursleden, die ik heel veel sterkte toewens in de komende moeilijke tijd.
Ik sluit met een gevoel van trots een tijdperk af.

Anja, heel veel dank voor jouw bijzonder grote bijdrage aan de RPV!!
Marianne Osseweijer
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Afscheid van Joyce Numann-Durlacher
Joyce Numann-Durlacher is een bekend en vertrouwd gezicht binnen de
vereniging. Na bijna 15 jaar treedt zij tijdens de komende Algemene Leden
Vergadering af als bestuurslid. 15 jaar heeft Joyce zich als bestuurslid
vrijwillig ingezet voor de vereniging. De redactie sprak met deze warme,
veelzijdige en sociaal bewogen vrouw over wat geweest is en wat gaat
komen.

15 jaar is een enorm lange tijd, wat maakte dat je het zo lang hebt gedaan?
Mijn drive is iets te kunnen betekenen voor de samenleving. Ik heb gezien welke betekenis de
vereniging voor mensen kan hebben: goede en betrouwbare informatie geven en vooral het
lotgenoten contact in alle verschillende groepjes en tijdens de informatie avonden. Het aantal
deelnemers groeit weer. Het bestaan van de vereniging is zinvol!
Ik heb ook gemerkt dat ik door mijn bestuursfunctie informatie van dichtbij de bron tot mijn
beschikking had. Dat maakte dat ik anderen attent kon maken op zaken die ze nog niet ergens
hadden gevonden. Zo kon ik hen hoop geven dat er ontwikkelingen zijn waar zij wellicht iets aan
hebben.
Wat heeft je doen besluiten om te stoppen als bestuurslid?
Na 15 jaar is het gewoon tijd om te stoppen en het stokje aan anderen over te dragen. Mijn man gaat
ook richting pensioen, we gaan een nieuwe fase van ons leven in.
Wat heb je allemaal gedaan binnen het bestuur?
Ik hou heel erg van verbinden, mensen bij elkaar brengen. Kijken waar iemand op z’n plek is, is wat ik
het liefste doe. In 15 jaar heb ik 3 voorzitters meegemaakt en zelf ben ik ook een poosje interim
voorzitter geweest tijdens langdurige afwezigheid van de huidige voorzitter door ziekte. Dat was in
de periode dat de verhuisplannen ontstonden en uiteindelijk uitgevoerd werden, dit is een positieve
stap geweest voor de vereniging. Vanaf het begin tot nu ben ik onderdeel van de redactie van het
Contactblad. Sinds 1,5 jaar neem ik deel aan een werkgroep van bestuurders van
reumapatiëntenverenigingen die samen met ReumaNederland aan het kijken is naar de betekenis
van patiëntenverenigingen en hoe deze het beste toekomstbestendig gemaakt kunnen worden.
Wat is voor jou het hoogtepunt geweest?
Heerlijk om mensen te zien genieten van bijvoorbeeld een uitje waarbij alles tot in de puntjes is
geregeld. Het hoogtepunt was de jubileumviering vorig jaar met zóveel betrokken leden die dat met
ons wilden vieren.
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En persoonlijk?
De ervaring en het zien dat er veel kracht zit in de heel bijzondere groep mensen die deel uitmaken
van de RPV: mensen weten het vaak met weinig heel goed te hebben. Dat vind ik stimulerend.
Je hebt zelf ook een vorm van reuma
Sinds mijn 20e zijn door poly-artrose veel gewrichten aangedaan. Voor artrose is geen behandeling of
medicatie. Ik heb geaccepteerd dat het een lastige reisgenoot is, die moet gewoon altijd mee.
Mijn methode om ermee om te gaan is doorgaan en als het echt moet even rust nemen. Ik hou
mezelf voor niet te wanhopen omdat hetgeen de ene dag niet kan, de volgende dag soms weer wél
mogelijk is. Ik vraag hulp als ik het nodig heb maar doe er alles aan om het zelf op te lossen. Het
ergste vind ik wanneer mensen mij bestempelen als reumapatiënt, ik ben zoveel meer dan een
patiënt!
Een interessante ontwikkeling is het artrose offensief dat tijdens het afscheid van Lodewijk
Ridderbos, voormalig directeur van ReumaNederland, op 3 maart j.l. is gestart. Temeer omdat polyartrose in mijn geval een familie-aandoening is. Mijn familie neemt sinds ruim 25 jaar deel aan een
universitair onderzoek waarin onderzoek gedaan wordt naar welk gen artrose veroorzaakt. Pas
geleden hoorde ik bij gelegenheid van onderzoeker Ingrid Meulenbelt (hoogleraar LUMC), dat men in
het laboratorium van onze zieke, gezonde stamcellen kunnen maken. Dat is een doorbraak en
fantastisch en hoopgevend nieuws!
Wat is je wens voor de toekomst, hoe ga je meer vrije tijd invullen?
Mijn wens voor de toekomst is mijn horizon breed houden en blijven verbreden. Dat betekent dat
zowel mijn man als ik onze eigen bezigheden houden en daarnaast gezellige dingen samen doen.
Ik lees heel graag en ben betrokken bij een culturele organisatie die jaarlijks een evenement
organiseert waarbij een literatuur prijs wordt uitgereikt.
Last but not least ben ik 1x per week oppas oma voor mijn vier kleinkinderen.
Ga je ons missen?
De samenwerking met andere bestuursleden en met elkaar iets tot stand brengen gaf veel
voldoening, dat ga ik wel missen. Ik blijf nog een poosje betrokken bij de redactie van het contactblad
en ik blijf uiteraard lid van de vereniging.
Heb je een boodschap voor de leden?
Ik wens dat ieder een goede invulling kan blijven geven aan de normale dingen in het leven, daarbij
volop gebruik maakt van zijn/ haar creativiteit en positief in het leven blijft staan.

Hartelijk dank Joyce voor alles wat je voor ons gedaan en betekend hebt!
Marianne Osseweijer
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Adrie, bedankt!
Nog een afscheid:
Op 31 augustus j.l. was een afvaardiging van het bestuur bij het
afscheid van Adrie van den Hoek, coördinator bij het Inloophuis
Haaglanden. We zullen Adrie beslist gaan missen, vanaf onze
aankomst in het Inloophuis in 2019 was zij ons aanspreekpunt.
Maar als pensionada heeft zij thuis meer dan genoeg omhanden.
Daisy van der Kraan, opvolgster van Adrie, is de afgelopen zomer
door Adrie ingewerkt.
We wensen Daisy natuurlijk veel succes in haar nieuwe functie!

Herstart verenigingsactiviteiten
Hoewel corona/COVID-19 geenszins de wereld uit is, zijn we blij dat we het sein “veilig” hebben
gekregen om vanaf september a.s. (een deel van) de activiteiten van onze reumapatiëntenvereniging
te kunnen herstarten, met inachtneming van de op dat moment geldende coronaregels.
Dat houdt in, dat er in het Inloophuis Haaglanden een aantal groepen van onze vereniging van start
kan gaan, dat de geplande Algemene Ledenvergadering en de Informatieavonden in Wijkcentrum
Vrederust kunnen doorgaan, en dat het bewegen in warm water (hydrotherapie) en de bechterew
oefentherapie (zaal en hydro) weer opgestart kan worden.
Op alle locaties bestaat een eigen coronaprotocol, waar wij ons aan moeten conformeren. Hierdoor
is bij alle activiteiten slechts een (zeer) beperkt aantal deelnemers tegelijk toegestaan.
Bij de desbetreffende activiteiten wordt dat verder toegelicht.
Bovendien geldt voor alle activiteiten, dat men zich vooraf moet aanmelden bij de contactpersoon.
De maand september zien wij als proefperiode, laten we dit samen tot een succes maken. We zijn
ons ervan bewust, dat niet alles even vlekkeloos zal verlopen in het begin. We vragen uw begrip
hiervoor.
Voor vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met uw contactpersoon of met ons:
Voor onze activiteiten in het Inloophuis Marianne Osseweijer, voor de hydrotherapie en de
bechterew oefengroep met Ria Streef of Thea Moen.
Bij alle activiteiten geldt: het is uw eigen verantwoordelijkheid om een goede inschatting van uw
eigen gezondheidsrisico’s te maken en daarnaar te handelen.
De activiteiten van het Inloophuis Haaglanden zelf (niet gratis) vindt u op hun website:
www.inloophuishaaglanden.nl/activiteiten/
De taxibus kunt u voortaan alleen nog zelf regelen met AV070, telefoonnummer 0900 – 0345

Hartelijk dank Ria Streef, dat je dit zoveel jaren voor iedereen hebt geregeld!
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Informatieavonden
In oktober en november 2020 staan twee informatie avonden gepland.
De avonden beginnen om 19:30 uur op het adres
Wijkcentrum Vrederust, Flat Wilgenburg
Melis Stokelaan 2496-W, 2541 GS Den Haag
Zie ook de website www.rpvdenhaag.nl en onze Facebookpagina voor
actuele informatie over deze avonden.

Aanmelden

De bijeenkomsten zijn toegankelijk voor leden en belangstellenden, maar er
kunnen/mogen maximaal 28 personen deelnemen. Daarom is aanmelding
vooraf verplicht.
Bent u lid en wilt u een bijeenkomst bijwonen, dan kunt u zich tot vier dagen
vóór de betreffende informatieavond telefonisch of via e-mail aanmelden bij:
Marijke Pleune, 0174 – 245507 m.pleune@rpvdenhaag.nl
Bij meer dan 28 aanmeldingen moeten wij u helaas laten weten, dat u de
bijeenkomst niet bij kunt wonen.

Meer informatie:
Marijke Pleune,
Tel. 0174 – 245507

20 oktober 2020: Mirit Willems van Zonneveld
Dans en Reuma – plezier en creativiteit
Mirit Willems-van Zonneveld is opgeleid aan de Dansacademie in
Tilburg en tevens geschoold als oefentherapeut Mensendieck.
Daarnaast heeft zij een opleiding bij de stichting Dance for Health
gevolgd, waardoor zij de expertise geeft om te dansen met
mensen met reuma (en de ziekte van Parkinson, ms of dementie).
Zie ons vorige contactblad voor meer informatie. Deze keer geen “medisch” onderwerp, maar er
wordt gedanst. Zittend op een stoel en natuurlijk op minimaal 1 ½ meter afstand van elkaar.

17 november 2020 : Dr. S.M. (Mechiel) Korte
Extreme vermoeidheid bij reuma
Dr. Korte is verbonden aan de Universiteit Utrecht/Ruhr-Universiteit Bochum,
Associate Professor Neuroimmunopharmacology ( Division of Phamacology –
Utrecht) en Guest Professor Biopsychology / Institute of Cognitive
Neuroscience Faculty of Psychology – Bochum.
Zie ons vorige contactblad voor meer informatie. Een serieus onderwerp, maar deze begenadigd
spreker laat ons ook de humor van onze (en zijn eigen) “mankementen zien.
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Groepsactiviteiten RPV Den Haag e.o.
Een deel van de groepsactiviteiten van de vereniging wordt in september opgestart.
De gastvrouwen van het Inloophuis zorgen voor het regelmatig schoonmaken van toiletten en
deurklinken enz. Na iedere activiteit zorgen zij ook voor goed doorluchten van de ruimte.
De gastvrouwen ruimen de vaatwasser uit met schone/gedesinfecteerde handen.
In onze ruimte in het Inloophuis mogen 8 tot10 personen, afhankelijk van de activiteit.
Daarom is het belangrijk, dat u zich vooraf aanmeldt bij de contactpersoon.
Bij binnenkomst vindt u in de hal een tafel met desinfectiemateriaal en een vragenlijstje met de
inmiddels bekende vragen m.b.t. corona. Hierop uw naam en telefoonnummer noteren is een
vereiste, zodat wij u kunnen inlichten bij een onverhoopte uitbraak.
Uw antwoord op de vragen wordt niet geregistreerd, conform de AVG-richtlijnen. Bij bevestigende
antwoorden kan er geen toegang tot de accommodatie worden verleend.
In onze ruimte in het Inloophuis zorgt de coronaverantwoordelijke voor: naleving 1,5 m afstand,
toezicht op desinfectie bij binnenkomst, ontvangst van uw vragenformulier.
Na de activiteit neemt de coronaverantwoordelijke de gebruikte tafels en stoelen af met
voorgeschreven middelen.

Crazy Darts
Max. 10 personen
Start nog niet

Samen bewegen, samen praten, samen lachen, samen huilen
2e en 4e dinsdagavond in de maand van 19.30-23.00 uur
Verenigingsgebouw Mexicosingel 52, 2548 HB Den Haag.
Contactpersoon: Joke Tijsmans, tel. 070 – 3237319

Donderdagmiddag
bijeenkomsten
Max. 10 personen
Start 1 oktober

Gezellig samen bezig zijn
Start op 1 oktober a.s. met het maken van een mooie kaart. Tijd: 13.30-15.30
Verenigingsgebouw Mexicosingel 52, 2548 HB Den Haag.
Contactpersonen: Ria Streef, tel. 06 – 40304303 en
Marijke Pleune, tel. 0174 – 245507

Hobbyclub maandag
Max. 6 personen
Start 14 september

Kaarten maken, schilderen en nog veel meer
2e en 4e maandag van de maand, 13.30-15.30 uur,
Allard Piersonlaan 242, 2522 MX Den Haag.
Contactpersoon: Marga Noordermeer, 06 – 46354187

Inloopochtend
Max. 10 personen
Start 9 september

Lotgenotencontact en een luisterend oor
2e woensdag van de maand 11.00-13.00 uur,
verenigingsgebouw Mexicosingel 52, 2548 HB Den Haag.
Contactpersonen voorlopig Nathalie Bogte en Thea Moen

Kaartclub
Max. 10 personen
Start 10 september

Geen slag te missen
2de en 4de donderdag van de maand, 13.30-16.00 uur
Verenigingsgebouw Mexicosingel 52, 2548 HB Den Haag.
Contactpersoon: Janie Hofstede, tel. 06 – 27564101

Timmerclub
Max. 8 personen
Start nog niet

Plezier met hout
1e, 3e en 4e woensdagmiddag van de maand, 13.30-16.00 uur,
verenigingsgebouw Mexicosingel 52, 2548 HB Den Haag.
Contactpersoon: Lia van der Laan, tel. 070 – 3871105
13
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Beweegactiviteiten
Tai Chi

Elke donderdag van 10.30 – 12.00 uur, met 2x pauze
Dekkersduin, Campanulastraat 6, Den Haag
Contactpersoon Joke Tijsmans, tel. 06 – 10583818 / e-mail jh.tijsmans@gmail.com
Kosten € 5,- per keer. Meer weten over Tai Chi: www.healingtaichi.nl of FB: Healingtaichi

Bechterew oefentherapie en hydrotherapie

Ria Streef en Thea Moen
Gebogen over de “zwemlijsten”

Kort geleden konden we de deelnemers eindelijk een beetje goed
nieuws brengen: na een half jaar kunnen we weer starten met het
bewegen in warm water (hydrotherapie) en bechterew
oefentherapie (zaalsport en hydrotherapie).
Natuurlijk zijn we daarbij gebonden aan de geldende regels i.v.m.
corona/COVID-19 van overheid, RIVM, de zwembond (protocol
verantwoord zwemmen), en de instellingen waar wij ruimte huren.
Hiervoor was een plan nodig, dat goedgekeurd moest worden door
de betreffende instellingen.

Wat verandert er voor de zwemmers en sporters
De oefentijd in het zwembad wordt ingekort tot 30 minuten per groep, zodat er tussen de groepen
10 minuten ruimte is voor verlaten van het bad, schoonmaak en binnenlaten volgende groep.
 Er mogen véél minder personen tegelijk in zwembad (max.6 in Basalt, max. 8 in Steenvoorde,
max. 4 in Bronovo) en max 8 in de sportzaal van basalt. Daarom moesten de bestaande groepen
gesplitst worden. Dit heeft tot gevolg, dat we de groepen moesten splitsen.
 Tot nader order (een coronawonder?) kunnen de deelnemers die zich hiervoor aangemeld
hebben, éénmaal per twee weken zwemmen of sporten. De contributie wordt hierop aangepast.
 De leden, die zich t/m 2 september hebben aangemeld, hebben wij gelukkig allemaal kunnen
indelen. Komt er meer belangstelling, dan plaatsen wij die personen op de wachtlijst tot er meer
ruimte komt.
Als u als deelnemer van één van de bewegingsgroepen besluit om toch niet te gaan deelnemen, geef
het ons dan z.s.m. door, dan kunnen wij iemand anders blij maken met uw plek!
Alle leden, die aangegeven hebben dat zij weer willen deelnemen, ontvangen in week 37 een brief
met de groep waarin men ingedeeld is, het rooster, de aanpak én de regels.
De regels, het rooster en de toelichting staat vanaf week 37 ook op de website: www.rpvdenhaag.nl
Locaties en tijden hydrotherapie
Basalt Revalidatie - max. 6 personen per groep
Vrederustlaan 180, 2543 SW Den Haag
HMC locatie Bronovo - max. 4 personen per groep
Bronovolaan 5, 2597 AX Den Haag
Florence Steenvoorde – max. 8 personen per groep
Generaal Spoorlaan 62, 2285 CH Rijswijk
Bechterew oefengroep (Axiale SPA)
Basalt Revalidatie Max. 6 personen per groep (zaal: 8)
Vrederustlaan 180, 2543 SW Den Haag

Dag
Maandag
Vrijdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

Starttijd
19:00, 19:40 en 20:20 uur
18:00 en 18:40 uur
14:00 uur en 14:30 uur
NB: deze groep start in oktober
10:00, 10:45 en11:30 uur
18:00 – 19:00 uur zaalsport en
19:20 tot 19:50 uur
oefentherapie in zwembad
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ZWEMBADREGELS (VOOR ALLE BADEN EN DE SPORTZAAL IN BASALT)
Maximaal aantal mensen en 1,5 m afstand regels
 Per bodemdeel geldt: 1 patiënt in bad en 2e persoon in bad als begeleider of op de kant.
 De instructeur geeft vanaf de kant zoveel als mogelijk les op een afstand van 1,5 meter.
 Rondom het zwembad is de 1,5 m afstand regel van toepassing.
 De zwemmers komen alleen op vooraf besproken tijden.
 De zwemmers verlaten direct na het zwemmen de zwemfaciliteiten zo spoedig mogelijk.
Gebruik materialen en hygiëne (zwembad en sportzaal)
 Maak zo min mogelijk gebruik van (speel- en drijf-) materialen.
 Beperk het gebruik van materialen zoveel mogelijk tot 1 persoon.
 Alle materialen moeten na gebruik gedesinfecteerd worden.
Hygiëne – schoonmaak (geldt voor zwembad en sportzaal)
Wat doet de afdeling schoonmaak van de instelling:
 desinfecteert oppervlakken regelmatig met speciale aandacht voor “blote voeten vloeren”;
 reinigt toiletten minimaal 1 keer per dag;
 reinigt kluisjes inwendig minimaal 1 keer per dag.
Wat moeten wij (de instructeur en/of contactpersoon van de groep) zelf schoonmaken:
 Na elke les contactpunten (lichtknopjes, deurklinken en bedieningsknopjes) en gebruikte lockers.
 Dit gebeurt ook na de laatste les.
 Schoonmaak conform de voorschriften: vochtige schoonmaakdoekje met water en
handenalcohol, doekje na gebruik weggooien.
NB: in Steenvoorde hebben wij iemand, die dat voor ons doet!
Omkleden (zwembad en sportzaal)
 Aantrekken van zwem- en sportkleding dient thuis te gebeuren (dus badkleding al aan onder
gewone kleding);
 Er blijft geen kleding in omkleedhokjes of in gemeenschappelijke kleedruimten achter;
 Aankleed hulpmateriaal wordt vooraf gedesinfecteerd.
Douche en toiletgebruik
 Er kan en mag niet gedoucht worden bij zwembad en sportzaal.
 Verplicht thuis voor en na zwemmen of sporten douchen.
 Toiletbezoek in zwem- en sportzaal dient tot een minimum beperkt te worden.
 Verplicht handen wassen voor en na zwem- en sportzaal bezoek (en natuurlijk toiletbezoek).
Indeling in groepen
Alle deelnemers die zich aangemeld hebben om weer te gaan sporten, ontvangen persoonlijk
bericht. Hebt u zich wel aangemeld maar hebt u geen post ontvangen?
Neem dan contact op met ons (Ria Streef of Thea Moen), dan zoeken we meteen een oplossing.
Ria Streef, coördinator hydrotherapie
Thea Moen, penningmeester

e.: r.streef@rpvdenhaag.nl
e.: t.moen@rpvdenhaag.nl

t.: 06 – 40304303
t.: 06 – 22377537
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Aanmeldingsformulier lidmaatschap/donateur RPV Den Haag e.o.
Leden van de Vereniging kunnen zijn: patiënten met een reumatische aandoening en betrokkenen.
Sympathisanten kunnen donateur worden.

O
O

Ik meld mij aan als lid van de Vereniging
Ik meld mij aan als donateur van de Vereniging

Naam en voorletter(s)

Dhr./Mevr.*

Geboortedatum (dd-mm-yyyy)
Adres
Postcode / Woonplaats
Woonplaats
Telefoon
E-mail adres
Reumatische aandoening
Deze informatie wordt uitsluitend gebruikt ten
gunste van ziekte gerelateerde informatie

IBAN nummer

Ik ga wel/niet* akkoord met automatische incasso voor het lidmaatschap van € 24,- per jaar

Ik wil wel/geen* mailing ontvangen met informatie over de patiëntenvereniging
Datum

Handtekening

* doorstrepen wat niet van toepassing is
Dit formulier s.v.p. opsturen naar:

RPV Den Haag e.o., afd. Ledenadministratie, Alphons Diepenbrockhof 44-B, 2551 KG Den Haag
NB: U kunt zich ook via de website aanmelden: www.rpvdenhaag.nl
Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van de financiële en ledenadministratie en niet met anderen gedeeld.
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Aanmeldingsformulier voor deelname aan Bechterew oefengroep of
hydrotherapie (bewegen in warm water)
Lidmaatschap RPV Den Haag e.o. verplicht.
Betaling uitsluitend via automa sche afschrijving, bij voorkeur per kwartaal.
Kosten
Lidmaatschap RPV Den Haag e.o.
Bechterew oefengroep (zaalsport en hydrotherapie)
Hydrotherapie (bewegen in warm water)
Locaties en tijden hydrotherapie
Basalt Revalidatie
Vrederustlaan 180, 2543 SW Den Haag

€ 24,00
€ 16,80
€ 16,00
Maandag
Vrijdag

Per jaar
Per maand
Per maand
19:00, 19:40 en 20:20 uur
18:00 en 18:40 uur

HMC locatie Bronovo
Bronovolaan 5, 2597 AX Den Haag

Woensdag

14:00 uur en 14:30 uur

Woonzorgcentrum Steenvoorde
Generaal Spoorlaan 62, 2285 CH Rijswijk

Donderdag

10:00, 10:45 en 11:30 uur

Bechterew oefengroep (Axiale SPA)
Basalt Revalidatie
Vrederustlaan 180, 2543 SW Den Haag

Achternaam en voorletter(s)

Vrijdag

18:00 – 19:00 uur zaalsport,
19:20 tot 19:50 uur
oefentherapie in zwembad

Dhr./Mevr.*

Geboortedatum (dd-mm-yyyy)
Adres
Postcode / Woonplaats
Telefoon
E-mail adres
IBAN nummer
Mijn voorkeur gaat uit naar de groep
(s.v.p. dag en tijd opgeven)

Datum

Handtekening

Dit formulier s.v.p. opsturen naar:

RPV Den Haag e.o., afd. Ledenadministratie, Alphons Diepenbrockhof 44-B, 2551 KG Den Haag
NB: U kunt zich ook via de website aanmelden: www.rpvdenhaag.nl
Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van de financiële en ledenadministratie en niet met anderen gedeeld.
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Ledenadministratie
Wij heten de volgende nieuwe leden van harte welkom:
Mw
Dhr
Mw
Mw
Mw
Dhr
Mw
Dhr
Mw

M.A.
M.C.
M.
R.A.
L.M.
P.W.
K.
J.J.
M.I.

de Bruijn
Hoevenagel
Pieters
Ramradj
van Rijswijk
de Ruijter
Soebrati
Storm
van Tol

Helaas zijn de volgende leden ons in de
afgelopen periode ontvallen:
Wij wensen alle nabestaanden en
dierbaren sterkte!

dhr A.E.H. Borsboom
dhr H.J. de Klein
mw Koeldiep
mw I. Monshouwer
mw H. Ouwerkerk-Meijer
mw E. Zeggelaar

Helaas krijgen wij niet altijd bericht van het overlijden van onze leden. Begrijpelijk, maar het zorgt
soms voor pijnlijke situaties: wij blijven gewoon post sturen en het kan zomaar gebeuren, dat men
postuum nog een verjaardagskaart van ons ontvangt.

Kloppen uw contactgegevens nog?
Verhuisd? Nieuw e-mail adres of (mobiel) telefoonnummer?
Omdat er bij telefonisch doorgeven gemakkelijk fouten worden gemaakt bij het noteren van uw
nieuwe gegevens vragen wij u, wijzigingen schriftelijk (per e-mail, of via contactformulier op de
website of met de post) aan ons door te geven.
Helaas hebben wij nog steeds niet van alle leden een (juist) telefoonnummer of e-mail adres.
Voor zover u dat nog niet gedaan hebt en u in de afgelopen maanden geen e-mail van ons ontvangen
heeft, verzoeken wij u vriendelijk om uw e-mailadres en – bij voorkeur vast en mobiel –
telefoonnummer aan ons door te geven.
Dit kan op verschillende manieren:
 e-mail naar ledenadministratie@rpvdenhaag.nl, of
 contactformulier op de website www.rpvdenhaag.nl invullen, of
 per post een verhuisberichtje sturen naar
RPV Den Haag e.o.
Ledenadministratie
Alphons Diepenbrockhof 44-B
2551 KG Den Haag
Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt om beter met u te communiceren, dus niet voor
reclamedoeleinden!
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In samenwerking met

www.reumanederland.nl

Nieuws van ReumaNederland
Helaas beschikken niet alle leden over internet. Echt jammer, want de nieuwsbrief van
ReumaNederland heeft een aantal interessante onderwerpen. Wel internet? Dan is de nieuwsbrief
terug te lezen op: https://bit.ly/2Z522nV
De onderwerpen?
 Onderzoeken: werkt langdurige oefentherapie? (Artikel in het vorige Contactblad).
 Betere zorg voor mensen met zeldzame reuma.
 Reuma Walk 2020: wandel bij u in de buurt! (12 september, dus misschien zijn we nét te laat).
 Onderzoek reumavriendelijke pilstrip van start.
 Hoe krijgt u een pil uit de strip? Film het!
Via ReumaNederland.nl kunt u zich gratis abonneren op deze nieuwsbrief.
Op 12 oktober a.s. is het weer WereldReumadag. Vorig jaar werd deze dag groots gevierd, ook door
ReumaNederland. Helaas zullen er dit jaar veel minder activiteiten plaats vinden.
Ook onze vereniging heeft geen plannen gemaakt.
Maar laten we die dag toch niet helemaal vergeten: even staat reuma in de schijnwerpers.
We hopen dat we er in 2021 meer aandacht aan kunnen besteden.
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Tot slot: de zomerbloemen

Hartelijk dank Els en Adriaan van Mourik voor het toezenden van deze foto: het resultaat van de
zomerbloemen-zaadjes uit het vorige Contactblad.
Heel mooi!
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