
VERENIGING VAN REUMAPATIËNTEN DEN HAAG E.O. 
Nieuwsflits 2022-01, januari 2022 

 

 

 

 
  

Beste leden, 
 
Wat zijn er veel lieve, bijzondere en hartverwarmende reacties, bedankjes en goede 
wensen binnengekomen van jullie, lieve leden! Echt honderden!  
Fijn dat u zo massaal uw pen, e-mail of telefoon pakte en uw waardering liet blijken.  
 
Namens alle leden bedanken we de Stichting Vrienden van Reumapatiëntenvereniging 
Den Haag e.o. voor het nostalgische kerstpakket. Wat een verrassing! 
Het valt niet mee om in deze rare tijd met elkaar verbonden te blijven. Daarom is het fijn 
om te merken, dat zeer velen van u dit gebaar konden waarderen. 
 
Het is weer een moeilijke boodschap die we met deze Nieuwsflits brengen door de 
maatregelen tegen dat nare virus. Maar iedereen die het nieuws volgt, heeft dat al zien 
aankomen: zeker tot medio januari liggen de meeste verenigingsactiviteiten stil. 
 
Hartelijke groet en de allerbeste wensen voor 2022! 
 
Het bestuur: 
Nathalie Bogte, Thea Moen, Marianne Osseweijer, Marijke Pleune, Ria Streef, Alie Knul 
 
 

Contactblad 
 
Naar verwachting verschijnt het eerste Contactblad van 2022 eind februari of begin maart. 
Meestal is dat wat eerder en bevat het verslagen van de diverse verenigingsactiviteiten. 
We proberen daar een andere invulling aan te geven, aangezien de meeste activiteiten 
nauwelijks konden plaatsvinden. En hoe dat voelt, weten we nog wel van vorig jaar   
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Basalt gesloten:  
géén hydrotherapie en géén Bechterew oefengroep 

 

 
Sinds eind november zijn hydrotherapie en 
zaalsport in Basalt (weer) opgeschort. Zwembad 
en sportzaal blijven voorlopig nog gesloten voor 
ons, want de sluiting is voorlopig verlengd tot 
en met vrijdag 14 januari 2022. 
 
Of na 14 januari 2022 wel gesport kan worden 
hangt af van de situatie rondom het coronavirus 
COVID-19. 
 
 

Donderdagmiddaggroep van 6 januari 2022 vervalt 
 
Gelukkig kwam de groep in december 
wel bijeen. Het werd een gezellige 
bijeenkomst met een zelfgemaakt en  
professioneel ogend kerststukje als 
resultaat. 
 
We hopen elkaar in februari weer te 
zien, maar dat hangt af van, ach, u 
weet het wel. 

 

 
Nieuwjaarsbijeenkomst 18 januari 2022 gaat niet door 

 

 
We hebben er nog wel even aan gedacht, om in 
plaats daarvan een Nieuwjaars-Zoom-
bijeenkomst te organiseren.  
Maar voor een nieuwjaarsbijeenkomst vonden 
we dat toch niet gezellig genoeg.  
Die gezellige bijeenkomst houden we tegoed 
voor een andere keer, wanneer we elkaar weer 
persoonlijk kunnen ontmoeten en deze nare 
periode te boven zijn. 
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Activiteiten Inloophuis afgelast 
 

 

 
Met ingang van de nieuwe 
coronamaatregelen zijn ook de meeste 
activiteiten van het Inloophuis zelf afgelast. 
In ieder geval tot en met 14 januari a.s. 
Dit betekent dat alle activiteiten die 
gepland stonden voor die tijd, inclusief 
massages en Kerstactiviteiten niet door 
kunnen gaan.  
 
 

 
Stichting jongeren met reuma van 18 tot 30 jaar  
 

Sinds 2012 organiseert Stichting Youth-R-Well.com in samenwerking met diverse partners 
een jongerenvakantieweek. Volgend jaar organiseren wij een nieuw concept, en daarvoor 
zijn wij op zoek naar een begeleider voor het Youth-R-Well jeugdweekend. 
Dit weekend is bedoeld voor jongeren met reuma tussen de 13 en 17 jaar die om 
verschillende redenen veel kunnen hebben aan een weekend weg met lotgenoten. In 
2022 zal er een Youth-R-Well jeugdweekend georganiseerd worden. 
Voor dit weekend zijn wij op zoek naar één vrijwilliger die ons team komt versterken. 
Wat verwachten wij van jou? Kijk daarvoor op de website of de Facebookpagina van 
Youth-R-Well.com.  
 
 

Contributie 
 
De contributie voor 2022 blijft zoals in de Algemene Ledenvergadering van 8 juni 2021 is 
vastgesteld € 24,=. 
Bij de leden die een machtiging afgegeven hebben zal dit bedrag eind januari van hun 
rekening afgeschreven worden. 
De leden die geen machtiging hebben afgegeven, ontvangen een factuur. Dit brengt extra 
administratiekosten met zich mee. Het bedrag voor deze extra kosten is € 4,- per keer, 
zoals in de laatste Algemene Ledenvergadering is besloten. Het lidmaatschap voor leden 
die een factuur ontvangen bedraagt daardoor € 28,=.  
Kunnen wij de contributie niet incasseren of betaalt u de factuur niet binnen de 
betalingstermijn van 1 maand, dan brengen wij ook € 4,- extra in rekening. 
 
Thea Moen, penningmeester 
penningmeester@rpvdenhaag.nl 
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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 6 à 8 maal per jaar. 
In bepaalde gevallen wordt de Nieuwsflits per post 
aan alle leden toegezonden. 
 
Daarnaast verschijnt minimaal 3 maal per jaar het 
Contactblad op papier: 
 Winter 
 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 
 
Afbeeldingen:  
Eigen archief 
 
 

 
 

Correspondentie/ 
secretariaat 

RPV Den Haag e.o. 
Alphons Diepenbrockhof 44-B,  
2551 KG Den Haag 
06-22377537 

Ledenadministratie Ria Streef 
Marg.van Hennebergweg 49-B 
2552 BD  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) 

 
 
 

 


