
VERENIGING VAN REUMAPATIËNTEN DEN HAAG E.O. 
Nieuwsflits 2021-05, september 2021 

 
 

Beste leden, 
 
 
Hebt u goede zomermaanden gehad, thuis of op 
vakantie? Misschien viel het weer wat tegen, 
maar voor de thuisblijvers toch mooi genoeg om 
Den Haag en de buurt eens te verkennen. 
Daarom deze keer een plaatje van “om de hoek” 
met een historische betekenis.  
 

Heel blij werden we – en velen met ons – vanwege de versoepelingen aan het begin van 
de zomervakantie. Daardoor konden de hydrotherapie en de bechterew groep eerder van 
start dan we bij het uitkomen van de vorige Nieuwsflits verwacht hadden.  
Ook de kaartclub is in de zomermaanden al bij elkaar gekomen, hoewel het aantal mensen 
dat tegelijk in het Inloophuis mocht zijn, nog beperkt is. 
Vanaf september gaan ook andere activiteiten van start, daarom in deze Nieuwsflits een 
overzicht met alle verenigingsactiviteiten en de contactpersonen. 
We zijn heel blij, dat een aantal leden tijdens de ALV belangstelling heeft getoond om ons 
(bestuur en vereniging) te ondersteunen bij diverse werkzaamheden. Daar gaan we 
binnenkort mee verder. 
Graag tot ziens op 14 september of bij één van onze andere activiteiten! 
 
Het bestuur: 
Nathalie Bogte, Thea Moen, Marianne Osseweijer, Marijke Pleune en Ria Streef 
 
 

Dinsdag 14 september 2021 
extra avondbijeenkomst 
alleen voor leden 
 
Een gezellig samenzijn om de zomerpauze af te 
sluiten.  
We draaien muziek, er is een pubquiz en er ligt 
een stapel spelletjes klaar, maar u kunt natuurlijk 
ook gewoon lekker met elkaar bijpraten. 
  
Aanmelding: 
Aantal deelnemers is beperkt, aanmelding kan tot 
twee dagen voor de bijeenkomst 
 via e-mail (t.moen@rpvdenhaag.nl) of 
 telefonisch (Marijke Pleune, 0174 – 245507) 
 

Locatie:  
Wijkcentrum Vrederust,  
Melis Stokelaan 2496-W, Den Haag 
 Deur open om 19:00 uur 
 Pubquiz start om 19:30 uur 
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RPV en Corona 
 
Is het mogelijk om bij RPV bijeenkomsten een vaccinatiebewijs verplicht te stellen?  
Deze begrijpelijke vraag werd aan het bestuur gesteld. En bij de herstart van bijna alle 
activiteiten willen we het in de Nieuwsflits ook even aan de orde stellen. 
Wij kunnen als bestuur een lid niet verplichten om zich te laten vaccineren.  
De individuele vrijheid van de burger kan alleen worden ingeperkt door wetgeving, waarbij 
een algemeen belang wordt gediend.  
Het bestuur kan leden wel vragen om zich te laten vaccineren voordat zij deelnemen aan 
een clubactiviteit. En dat doen we bij deze: we hopen dat ieder zijn/haar eigen 
verantwoordelijkheid neemt én denkt aan het belang van lotgenoten.  
 
Laten we ons in elk geval aan de basisregels houden:  

 
NB: de “anderhalve meter regel” geldt zeker nog tot 20 september 2021, dus ook bij ons! 
 
 
Avondbijeenkomst dinsdag 19 oktober 
2021 
Dans en Reuma – plezier en creativiteit  
 

o.l.v. Mirit Willems 
 
Dansen op muziek 
ondersteunt mensen 
met reuma in bewegen.  
 

Extra lichaamsbeweging heeft een gunstig effect 
op de pijn en stijfheid, en kan het dagelijks 
functioneren verbeteren.  

Danslessen voor mensen met reuma 
kunnen bijdragen aan zowel een 
betere fysieke conditie als een positief 
gemoed als meer contact en 
verbinding met zichzelf en hun 
omgeving. De danslessen worden 
opgezet in een veilige omgeving 
waarbij iedereen mee kan doen.  
 
Danservaring is niet nodig en ook 
mensen in een rolstoel of die moeilijk 
ter been zijn, kunnen mee bewegen 
binnen hun eigen mogelijkheden. 
Zie ook Contactblad Zomer, pagina 7, 
 

Aanmelding: 
Aantal deelnemers is beperkt, aanmelding kan 
tot twee dagen voor de bijeenkomst 
 via e-mail (t.moen@rpvdenhaag.nl) of 
 telefonisch (Marijke Pleune, 0174 – 245507) 
 

Locatie:  
Wijkcentrum Vrederust,  
Melis Stokelaan 2496-W, Den Haag 
 Zaal open vanaf 19:15 uur 
 Aanvang 19:30 uur 

 
De laatste informatieve avondbijeenkomst van 2021 is op dinsdag 16 november 2021 
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Hydrotherapie 
 
Half juni 2021 zijn de hydro groepen weer begonnen. 
Maar: we missen nog een flink aantal deelnemers. Wenst 
u géén hydrotherapie meer te volgen, geef dit dan aan 
ons door. Dan kunnen wij iemand anders blij maken met 
uw plek! 
 
 

Sorry.... In het Contactblad van deze zomer staat een onjuist telefoonnummer van Mary 
Rindert, contactpersoon hydrotherapie in Basalt. Het juiste nummer is 070 – 3250703. 
 
 

Voortgang WBTR  
(Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen) 
 
In het Contactblad van deze zomer stond een korte 
samenvatting gegeven over de WBTR. Inmiddels heeft 
het bestuur een overzicht van de punten, die naar 

aanleiding van deze wet beter gespecificeerd of aangepast moeten worden in de statuten 
van onze vereniging.  
De volgende stap is, een nieuwe (concept-)versie van de statuten te maken, die door de 
Algemene Ledenvergadering goedgekeurd moet worden vóór we ermee naar de notaris 
kunnen. 
 
 
 
Nieuwe koers ReumaNederland  

 
ReumaNederland is bezig een nieuwe koers uit te zetten die grote impact gaat hebben op 
reumapatiëntenverenigingen en hun leden. In ons contactblad van deze zomer hebben we 
een brief geplaatst van de directeur van ReumaNederland, Jan Willem Förch, waarin hij de 
grote lijnen van de nieuwe koers beschrijft.  
We zullen u in onze komende Nieuwsflitsen en Contactbladen meenemen in deze 
ontwikkeling. 
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VERENIGINGSACTIVITEITEN 

ACTIVITEITEN zie ook www.rpvdenhaag.nl  CONTACTPERSONEN 

Hydrotherapie / bewegen in warm water: Algemeen coördinator  
Ria Streef, r.streef@rpvdenhaag.nl, 06 – 40304303 

Hydrotherapie Basalt Revalidatie 
Vrederustlaan 180, 2543 SW Den Haag 
 Maandag 3 groepen: 19:00, 19:40 en 20:20 

uur 
 Vrijdag 2 groepen: 18:00 en 18:40 uur 
 

 
Afmelden Hydrotherapie Basalt maandag & 
vrijdag: 
Mary Rindert, 070 – 3250703 (evt. voicemail 
inspreken) 
 

Hydrotherapie Florence/Steenvoorde 
Generaal Spoorlaan 62, 2285 CH Rijswijk 
 Donderdag 4 groepen:  

10:00, 10:40, 11:20 en 12:00 uur 
 

NB: groep 4 (start 12:00 uur) nog niet actief 
 
Afmelden Hydrotherapie Steenvoorde: 
Ria Streef,  
r.streef@rpvdenhaag.nl, 06 – 40304303 
 

Bechterew oefengroep (Axiale SPA) 
Basalt Revalidatie 
Vrederustlaan 180, 2543 SW Den Haag 
 Vrijdagavond 1 groep:  

18:00 - 19:00 uur zaalsport,  
19:20 - 20:00 uur oefentherapie in zwembad 

 

 
Afmelden en informatie: 
Truus v.d. Ende, 070 – 3913034 

Tai Chi 
Dekkersduin, Campanulastraat 5, Den Haag 
 Elke donderdag 10:30 – 12:00 uur 
 

 
Joke Tijsmans, tel. 06 – 10583818 
 

Dartclub 
Verenigingsgebouw Mexicosingel 52, Den Haag 
 2e & 4e dinsdag v.d. maand 19:30 – 22:00 uur 
 

 
Joke Tijsmans, 06 – 10583818 
start op 28 september 2021 
 

Donderdagmiddaggroep  
Verenigingsgebouw Mexicosingel 52, Den Haag 
 1e donderdag v.d. maand 13:30 – 15:30 uur 
 

start op 2 september 2021 
Ria Streef, tel. 06 – 40304303 en  
Marijke Pleune, tel. 0174 – 245507 
 

Inloopochtenden voor reumapatiënten 
Verenigingsgebouw Mexicosingel 52, Den Haag 
 2e woensdag v.d. maand 11:00 – 13:00 uur 
 

start op 8 september 2021 
Anita Guldemond 06 – 51600688 en  
Kees Aaldijk 070 - 3801340 

Kaartclub 
Verenigingsgebouw Mexicosingel 52, Den Haag 
 2e & 4e donderdag v.d. maand 13:00 – 16:00 

uur 
 

Nieuwe leden welkom! 
Janie Hofstede, tel. 06 – 27564101 
 

Timmerclub 
Verenigingsgebouw Mexicosingel 52, Den Haag 
 Elke woensdag v.d. maand 13:30 – 15:30 uur 

Start binnenkort 
Lia van der Laan, tel. 06 – 30675543 
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VERENIGINGSINFORMATIE 

ALGEMEEN 
 
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. 
 

COLOFON  
Nieuwsflits & Contactblad 
 
De digitale Nieuwsflits verschijnt ca. 
acht maal per jaar. 
In bepaalde gevallen, zoals t.b.v. de 
ALV, wordt de Nieuwsflits per post 
aan alle leden toegezonden. 
 
Daarnaast verschijnt er minimaal drie 
maal per jaar het Contactblad op 
papier: 
 Winter/Jaarverslag 
 Voorjaar/zomer 
 Najaar 
 
Redactie 
redactie@rpvdenhaag.nl 
 Marianne Osseweijer 
 Thea Moen 
 
Met dank aan bestuur en alle leden 
van RPV Den Haag, die aan dit blad 
hebben meegewerkt. 
 
Drukwerk Nieuwsflits:  
LAB Nederland BV 
 

 
 

Correspondentie/ 
secretariaat 

RPV Den Haag e.o. 
Alphons Diepenbrockhof 44-B,  
2551 KG Den Haag 

Adres 
verenigingsgebouw 

Mexicosingel 52,  
2548 HB Den Haag 

Telefoon 06 – 22377537 
(secretariaat/penningmeester) 

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

Ver. van Reumapatiënten  
Den Haag e.o. 

Inschrijving K.v.K. 40409644 
Aangesloten bij Ieder(in) 
 
BESTUUR 

  

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

 
Mevr. M.J.B. Pleune (Marijke) 
m.pleune@rpvdenhaag.nl 
tel. 0174 – 245507 
 

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

Mevr. R. Streef (Ria) 
r.streef@rpvdenhaag.nl 
tel. 06 – 40304303 

Mevr. M. Osseweijer (Marianne) 
m.osseweijer@rpvdenhaag.nl 
tel. 06 – 19452744 
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Corona als splijtzwam:  
kunnen we het gezellig houden? 
 
Vriendschappen die al decennialang bestaan, overleven 
corona niet. Verhitte discussies in WhatsAppgroepen,  
een verjaardag die niet meer zo gezellig was nadat het 
onderwerp ‘corona’ of ‘vaccins’ werd aangesneden, het 
zorgt voor breuklijnen in vriendengroepen en families.  
 
In Nieuwsblad De Gelderlander vonden we een aantal tips om het gezellig te houden als 
het gaat over corona of vaccineren. 
 
1. Besef dat iemand die jou heel graag wil overtuigen van zijn of haar mening over 

corona, dit vaak doet uit zorgen, angst en onzekerheid. Het is niet persoonlijk. 
2. Probeer weer in hetzelfde schuitje terecht te komen, waarbij jullie de 

gemeenschappelijke onzekerheid of angst voor corona bespreken. Leef je in en toon 
begrip.  

3. Je hebt geen controle over wat iemand anders zegt of doet. Probeer je daarbij neer te 
leggen. Houd het bij jezelf, en kijk vooral naar wat iemands woorden of daden met jou 
doen.  

4. Merk je dat de ander over je grenzen gaat? Geef dit dan rustig aan door uit te leggen 
wat er bij jou gebeurt en wat je wil, in plaats van te zeggen wat hij of zij fout doet. ‘Ik 
merk dat ik heel onrustig word van de dingen die jij zegt. Ik wil liever niet dat je er 
verder over vertelt.” Leg de verantwoordelijkheid van jouw gevoel niet bij de ander 
neer, maar bewaak je eigen grenzen.  

5. Is er ondanks alles één persoon in je leven die niet kan stoppen zijn of haar mening te 
uiten over corona, waardoor groepen of vriendschappen uiteen dreigen te vallen? 
Spreek hem of haar aan vanuit liefde. ‘Ik maak me zorgen’, is een goede beginzin.  
Leg uit waar jij je zorgen over maakt.  
Als hij of zij daarna beslist niets met je advies te doen, heb je daar helaas geen invloed 
meer op. Accepteer dit en trek je eigen grens.  
 

 
 
Besef dat we nu allemaal onder druk staan 
en probeer er niet te zwaar aan te tillen. 
Wie weet kunnen jullie het over een tijdje 
bijleggen als het weer beter gaat en de 
emoties wat bekoeld zijn. 
 

 
 

 

 


