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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 
 
Het Contactblad van de vereniging 
verschijnt minimaal  drie maal per 
jaar op papier: 
 Voorjaar 
 Zomer 
 Najaar 
Tevens brengt de redactie van het 
contactblad ca. acht maal per jaar 
de digitale Nieuwsflits uit. 
 
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 Contactblad: BladNL. 
www.bladnl.nl 
 
Afbeelding voorblad: Voorjaar 
(maker onbekend).  
Foto’s bestuursleden: eigen 
archief. 
Overige afbeeldingen: Pixabay. 
 

Correspondentie/secretariaat RPV Den Haag e.o. 
Postbus 45643, 2504 BA  Den Haag 

Ledenadministratie RPV Den Haag e.o. 
Ledenadministratie 
Postbus 45643, 2504 BA  Den Haag 

Adres verenigingsgebouw Mexicosingel 52 
2548 HB  Den Haag 

Telefoon 06 – 22377537 
(penningmeester/secretariaat) 
Bij afwezigheid s.v.p. voicemail 
inspreken. 

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) 
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 Voorwoord van de voorzitter 
 

Beste lezers, 
 
Bent u de wintermaanden en alle voorjaarsstormen goed 
doorgekomen?  
Ik hoop dat u (zo) gezond (mogelijk) bent gebleven en af en toe 
heeft kunnen genieten van het zonnetje dat zich de laatste tijd 
steeds vaker laat zien. Nog even volhouden tot 20 maart, dan 
begint officieel de lente. Tenminste, astronomisch gezien. Dat is 
de dag dat de zon precies boven de evenaar staat. Ik kijk liever uit 
naar de meteorologische start van het voorjaar, op 1 maart. En, 
de eerste sneeuwklokjes heb ik al gespot! 
 

 
Wat betreft onze vereniging: na de laatste (corona)persconferentie van 15 februari jl.. 
zitten we eindelijk weer in een positieve flow. We kunnen onze deur weer een stukje 
openzetten. Het bestuur is voorzichtig positief en ik kan u een aantal leuke dingen melden.  
Op 24 januari is de hydrotherapie begonnen en een paar dagen later konden ook de 
deelnemers van de Bechterew oefengroep weer aan de slag in het zwembad en oefenzaal 
van Basalt Revalidatie. Mede door al het werk van Ria Streef en Thea Moen liep deze start 
op rolletjes. Dames bedankt!  
Zoals u misschien heeft gehoord is ook een aantal verenigingsactiviteiten weer opgestart. 
Zo is de Kaartclub begonnen en komt de donderdagmiddag groep vanaf 3 maart bij elkaar. 
Kijkt u vooral even op de website of en bij welke contactpersoon u zich moet aanmelden.  
Waar we in de Nieuwsflits van januari nog de Nieuwjaarsbijeenkomst moesten afblazen, is 
het bestuur nu volop bezig om diverse activiteiten voor u te organiseren.  
De Algemene Ledenvergadering wordt voorbereid en Marijke Pleune zorgt ervoor dat u dit 
jaar een viertal interessante informatieavonden tegemoet kunt zien.  
Ook zijn Marijke en ik bezig met de voorbereiding voor de dagtocht in juni én een gezellige 
(extra) ledenmiddag in Restaurant Pex in mei.  
Als u behoefte heeft aan een praatje of luisterend oor, kunt u natuurlijk ook terecht bij de 
maandelijkse inloopochtend.  
 
Ik hoop dat we binnenkort weer kunnen genieten van elkaars gezelschap tijdens sportieve 
of creatieve activiteiten. Voor nu wens ik u veel leesplezier met dit eerste blad van het 
jaar, met dank aan de redactie die bestaat uit Marianne en Thea.  
Een laatste tip: de informatie over bewegen (blz.11 t/m 13) vind ik erg interessant!  
 
Warme groet, 
Nathalie Bogte, voorzitter 

 

  



 
Contactblad – voorjaar 2022 

 

Reumapatiëntenvereniging Den Haag e.o. 
info@rpvdenhaag.nl – www.rpvdenhaag.nl  

  4 

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering (ALV) 15-3-2022 

 
 
Het bestuur van de Vereniging van Reumapatiënten Den Haag e.o. (RPV Den Haag) nodigt 
u uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering.  
De vergadering wordt gehouden: 
Datum  Dinsdag 15 maart 2022 
Locatie  Wijkcentrum Vrederust,  
  Melis Stokelaan 2496w,  
  2541GS  Den Haag.  
Aanvang  19.30 uur, duurt tot uiterlijk 21:00 uur 
 
Aanmelden kan tot 14 maart 2022, bij voorkeur via e-mail:  t.moen@rpvdenhaag.nl 
 
De agenda en overige stukken bij deze vergadering zijn in de Nieuwsflits gepubliceerd. 
 

 

Jaarverslag bestuur 2021 

Rekening houdend met de aanhoudende hinder, die we allemaal hadden van de beperkende 
maatregelen vanwege Corona, was ons doel afgelopen jaar net als andere jaren om toch 
contact met elkaar te houden. Dat deden we o.a. door u te voorzien van informatie over het 
reilen en zeilen van de RPV en informatie te geven over leven met reuma. Dat vroeg de 
nodige flexibiliteit van zowel de leden als het bestuur. 
De Stichting Vrienden van de Reumapatiënten Den Haag e.o. zag dat ook en heeft ons allen 
verrast met een goed gevuld Kerstpakket, dat bijzonder enthousiast werd ontvangen. 
 
Bestuur 
Sinds september 2021 is het bestuur uitgebreid met een 2e penningmeester, Alie Knul. 
De functies van 2e voorzitter en secretaris blijven vacant. Onderling hebben we taken 
herverdeeld en is de samenstelling van het bestuur vanaf najaar 2021 als volgt: 
Nathalie Bogte 
Thea Moen 
Alie Knul 
Ria Streef 
Marijke Pleune 
Marianne Osseweijer 

voorzitter, organisatie activiteiten 
penningmeester, secretariaat, redactie 
2e penningmeester (tot ALV asp.) 
algemeen bestuurslid, ledenadministratie, hydrotherapie 
algemeen bestuurslid, organisatie activiteiten, inkoop 
algemeen bestuurslid, secretariaat, redactie 
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Algemene Ledenvergadering 2021 
Op dinsdag 8 juni hebben we voor het eerst onze ALV via Zoom georganiseerd, waaraan 18 
personen deelnamen. Dat ging verrassend goed, mede dankzij de gratis lessen ‘vergaderen 
via Zoom’ die door Thea Moen georganiseerd werden voor alle leden. We zijn blij met 
actieve deelname van de aanwezigen aan de ALV en met de leden die bereid zijn om actief 
te zijn voor de vereniging.  Belangrijk moment voor het bestuur is wanneer de ALV decharge 
verleent aan het bestuur voor het gevoerde beleid over 2020. Notulen van de ALV 8 juni 
2021 staan in de Nieuwsflits van februari 2022.  
 
Koerswijziging ReumaNederland (RN) 
De aangekondigde koerswijziging van ReumaNederland wat betreft de samenwerking tussen 
RN en de landelijke RPV’s wordt definitief. Per 1 januari 2024 stopt de financiering/subsidie 
vanuit RN naar de RPV’s. Die beslissing heeft een enorme impact op de organisatie van 
activiteiten, informatievoorziening en het voortbestaan van de RPV’s.  
Om ons heen zien we dat kleine maar ook grotere RPV’s zichzelf al vóór die datum opheffen.  
Onze zorg is dat de koerswijziging ten koste gaat van het belang van mensen met reuma, wij 
allemaal dus. Tegelijkertijd zien we ook de noodzaak om te anticiperen op het dalende 
ledenaantal en belangstelling van de leden om actief betrokken te zijn bij een 
reumavereniging. In de Nieuwsflits van oktober-november hebben we de nieuwe koers van 
RN beschreven en sindsdien houden we u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en 
wat dat betekent voor RPV Den Haag e.o. 
 
Informatieavonden 
De informatieavonden die vanwege beperkende maatregelen ten gevolgde van Corona niet 
live gehouden konden worden hebben we grotendeels online georganiseerd. Via Zoom 
konden alle leden die belangstelling hadden zich aanmelden en op die manier toch nieuwe, 
interessante informatie krijgen.  
De eerste informatieavond was in april en ging over werken met reuma, verzorgd door 
Annemiek de Crom. In mei 2021 verzorgde Manometric een presentatie over de nieuwe 
generatie hand- en polsbraces, waarmee (dank zij de nieuwe scan- en 3D-printtechnieken) 
het proces van aanmeten, passen en vervaardigen een stuk sneller kan. 
 
In september hadden we een feestelijke extra avondbijeenkomst, gewoon omdat het 
eindelijk weer kon. We deden een pubquiz, draaiden muziek en konden elkaar weer live 
ontmoeten.  
De geplande informatieavond in oktober kon ook live doorgaan. Dat was een zeer geslaagde 
avond over Dans en reuma, onder leiding van Mirit Willems, een danspedagoog, 
gespecialiseerd in bewegen voor mensen met beperkingen.  
 
De 4e informatieavond met reumatoloog en adviseur van de vereniging dr. Y. Ruiterman kon 
helaas niet doorgaan vanwege de opkomst van de 4e coronagolf en daarbij behorende 
aangescherpte maatregelen.  
De gezamenlijke Kerstviering kon om dezelfde reden niet plaatsvinden. 
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Activiteiten 
Alle activiteiten lagen een groot deel van het jaar stil. In juni werden coronamaatregelen 
versoepeld en kon een aantal groepen hun activiteiten weer opstarten. Helaas was dat van 
korte duur.  
 
De maandelijkse inloopochtend werd een aantal maanden telefonisch georganiseerd.  
In het najaar kon men weer in het Inloophuis terecht voor een luisterend oor en advies.  
 
De hydrotherapiegroepen in Steenvoorde kregen na de coronamaatregelen te maken met 
een kapot zwembad en uiteindelijk de sluiting van het bad. Wie dat wilde kon overstappen 
naar zwembad Basalt.  
 
Ons jaarlijkse dagje uit in juni ging voor het 2e jaar op rij niet door. Vlak daarvoor werden 
versoepelingen aangekondigd maar onvoldoende om iets voor een grote, kwetsbare groep 
te organiseren. 
 
Organisatie en externe contacten 
Het bestuur komt maandelijks bijeen om te vergaderen, met uitzondering van de maanden 
juli en augustus. Als het kan live en anders virtueel via een Zoomverbinding. Daarnaast 
hebben we ook wat externe banden aangehaald: 
 In februari hadden Thea Moen en Nathalie Bogte een kennismakingsgesprek met 

Stichting Voorall, die zich inzet voor mensen met een lichamelijke, verstandelijke of 
zintuiglijke beperking en/of een chronische ziekte in Den Haag. 

 In mei had Nathalie Bogte een gesprek met de adviseur van PEP Den Haag over het 
werven van vrijwilligers, en een belafspraak met de voorzitter van sportvereniging 
Kameleon.  

 In november hebben we bijgepraat met reumaconsulenten van het HAGA ziekenhuis en 
HMC Westeinde.  

 In 2021 hebben we contact gezocht met ReumaZorgNederland. Na een prettige 
kennismaking hebben we ons aangesloten bij hen. 

 
Huisvesting 
We hebben in 2021 niet veel gebruik kunnen maken van ons verenigingsgebouw aan de 
Mexicosingel. Een kostbare zaak, waarin het bestuur van het Inloophuis ons tegemoet kwam 
door de huur tot eind 2022 te halveren.  
 
Informatie voorziening  
De RPV heeft een uitgebreide en goed bezochte website, deze wordt up-to-date gehouden 
door Thea Moen. Onze Facebook pagina met korte berichtjes wordt ook goed bezocht en 
bijgehouden door Nathalie Bogte.  
Onze leden informeren we door middel van het Contactblad, dat we in 2021 driemaal 
uitgegeven hebben, en de periodieke digitale Nieuwsflits die in veel gevallen ook per post 
naar alle leden gestuurd is.  
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In gesprek met Alie Knul 

Alie Knul gaf tijdens de ALV vorig jaar aan dat zij een bestuursfunctie 
wilde bekleden bij de RPV.  
Sinds september 2021 is Alie aspirant bestuurslid, in de functie van 
tweede penningmeester. 
 
Alie is een echte aanwinst, een harde werker en geweldig met cijfers. 
Maar verder weet u niets van haar, en daarom ging de redactie bij 
haar op de koffie en hadden we een leuk en open gesprek. 
 
 

Hoe komt het dat je zo goed bent met cijfers? 
Ik heb altijd met cijfers gewerkt. Tot mijn pensioen afgelopen september heb ik als 
allrounder bij de KPN gewerkt op de financiële afdeling. En daarvoor had ik bij andere 
organisatie onderdelen financiële functies:  bij de PTT post, en bij de centrale directie voor 
de Maritieme Radio Dienst. Mijn eerste baan was op de boekhoudafdeling bij de 
Amsterdamse Aanneming Maatschappij in Den Haag.  
 
Ik hoor uit wat je vertelt dat je altijd keihard hebt gewerkt om beter te worden in je vak. 
Ja dat is zo. Ik heb verschillende opleidingen gevolgd naast mijn baan, waaronder de 
HEAO. Mijn motivatie was dat ik opleiding en ervaring combineerde en zo kon ik 
opklimmen. 
 
Thea Moen en jij hebben raakvlakken op het gebied van werk toch? 
Ja, Thea heeft op hetzelfde kantoor bij de KPN gewerkt, op een andere afdeling. We 
kennen elkaar niet van het werk maar het was een leuke ontdekking om een 
gemeenschappelijke werkplek te hebben.  
 
Wat doe je en heb je naast je werk nog meer gedaan? 
Ik hou ervan om samen te werken, vind het leuk om andere mensen op te zoeken en leg 
makkelijk contact. Ik ben altijd in voor extra dingen, zo ben ik bijvoorbeeld LOTUS 
slachtoffer geweest en EHBO-er. Daarnaast was ik jarenlang mantelzorger voor mijn 
ouders.  
Sinds 2005 verzorg ik voor FNV leden de aangifte inkomstenbelasting, en mijn jongste 
werk is bij de bewonerscommissie waar ik sinds afgelopen december penningmeester 
ben.  
 
Hoe ben je bij de RPV terecht gekomen? 
In 2011 ben ik lid geworden voor de hydrotherapie vanwege artrose. Ik kende de RPV al 
veel langer omdat mijn moeder ook lid was en ik altijd meeging met haar als er een dagje 
uit werd georganiseerd. Naast de hydrotherapie doe ik nog yoga en fysiotherapie, maar 
alles staat nu op een laag pitje vanwege corona en ik ben ook heel voorzichtig.  
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Werken met reuma, hoe ging dat bij jou? 
Dankzij veel fysiotherapie en aanpassingen op de werkplek van stoel, bureau en muis. Ook 
het afwisselen van houding is belangrijk, ik kan niet heel lang achter elkaar achter de pc 
zitten. Vermoeidheid speelt ook een rol; al met al heb ik er goed mee leren omgaan. 
 
Wat is belangrijk in je leven?  
Familie en vrienden zijn voor mij heel belangrijk. En gezondheid, ik doe er veel voor om 
gezond te blijven: sport en beweging en gezond eten. Dat betekent dat ik etiketten lees en 
zonder pakjes en zakjes kook en minder zout gebruik.  

Heb je hobby’s? 
Jazeker, reizen maken. Ik heb al veel gezien van de wereld en heel mooie reizen gemaakt 
naar o.a. Indonesië, Zuid Afrika, Australië, Jordanië, Peru. De kast gaat open en daar staan 
van al die reizen prachtige fotoboeken, door Alie zelf gemaakt. Het fotoboek van de 
laatste verre reis naar Peru springt eruit en Alie laat prachtige 
foto’s zien van Machu Picchu en het Titicacameer. Heel 
indrukwekkend! Alie vertelt dat zij de cultuur leren kennen en 
contact maken het mooie vindt van reizen. Wensen zijn er ook 
nog: Vietnam en Nieuw Zeeland.  
 
Een andere hobby is fotograferen en fotoboeken maken. Foto’s van mensen, dieren, 
planten en ook mooie gebouwen zijn favoriet.  
Ook lekker lezen is een hobby. Vaak in het Engels, en dan graag Scandinavische detectives 
en boeken over het verzet.  
Bij het teruglezen heeft Alie nog een toevoeging: 
“Ik ben mijn stamboom aan het uitzoeken, mijn neef is ermee begonnen en vroeg of ik het 
wilde afmaken. Heel veel zoekwerk maar het levert wel wat op; ik ben al teruggegaan tot 
1350.  Ook heb ik een familiewapen uit 1575 gevonden, wat afkomstig bleek te zijn van 
nazaten uit Steenwijk die opgeleid waren in Romeins Recht.  
En verder zijn mijn hobby’s  nog puzzelen, langebaanschaatsen kijken, ik verheug me op 
de Olympische Spelen! en musea bezoeken.” 
 
Woon je je hele leven al in Den Haag? 
Ja ik ben geboren en getogen in Den Haag, wel een aantal keer verhuisd, en wil hier ook 
blijven wonen. 
 
 
Alie, we wensen je een mooie tijd als penningmeester bij de RPV! 
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Koersverandering ReumaNederland 

In de Contactbladen en Nieuwsflitsen van vorig jaar gaven we al een toelichting op het 
koersdocument Samenwerking met Impact van ReumaNederland. Op dit moment kijkt het 
bestuur naar de haalbaarheid als vereniging met inachtneming van dat koersdocument. 
We onderzoeken kort en krachtig: is het haalbaar een reumapatiëntenvereniging te 
handhaven als de beweegactiviteiten worden overgedragen aan de beweegprofessionals en 
sportaccommodaties? 
 
Wat is er al duidelijk? 
ReumaNederland is op een aantal plekken in Nederland met een ‘proeftuin’ bezig om te 
kijken wat lukt en de ontstane problemen op te lossen. RPV Den Haag had zich in eerste 
instantie ook aangemeld als proeftuin, maar is hiervoor niet gevraagd. 
Veel is en blijft tot op heden nog onduidelijk. 
Er is veel onderling contact geweest met andere RPV’s in Nederland over de verandering. 
Helaas constateren we dat een aantal besturen de leden heeft voorgesteld ermee te 
stoppen en dat een aantal RPV’s al daadwerkelijk gestopt is. Andere verenigingen kondigen 
een ledenstop af, of heffen geen contributie meer voor 2022 omdat zij bepaalde activiteiten 
in 2022 zullen beëindigen of ze voor het laatst organiseren.  
Een harde waarheid voor die reumapatiënten … 
 
RPV Den Haag e.o. 
Voor onze vereniging loopt het onderzoek nog, maar we vrezen dat het niet haalbaar is om 
alle beweegactiviteiten vanuit de RPV te blijven organiseren. Enerzijds omdat 
ReumaNederland nationale afspraken aan het maken is met instanties en anderzijds omdat 
per 2024 de financiële kraan dicht gaat. 
 
In april 2022 organiseert ReumaNederland een Besturendag waarvoor ook ons bestuur 
uitgenodigd is. Wij verwachten (en hopen) dat er tijdens die dag meer duidelijkheid komt 
en dat dan ook de eerste uitkomsten van de proeftuinen bekend zijn. 
 
We hebben nu dus nog geen conclusies, maar alle mogelijkheden komen wel voorbij. 
Tijdens de Algemene Ledenvergadering willen dit punt met u bespreken. 
 
Mocht u ideeën of vragen hebben, dan kunt u deze bespreken met of mailen naar de 
bestuursleden Nathalie Bogte, Marianne Osseweijer of Thea Moen. 
Het koersdocument en bijlagen kunt u nog steeds aanvragen bij Thea Moen.  
Onze contactgegevens vindt u op pagina 14 van dit Contactblad. 
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Agenda 2022 

 

Omschrijving Toelichting Datum/periode 
Avondbijeenkomsten Algemene Ledenvergadering (ALV) 15 maart 2022 
 Gezellige ledenmiddag bij PEX 10 mei 2022 
 Informatieavond Manometric 19 april 2022 
 Informatieavond 2 17 mei 2022 
 Informatieavond 3 18 oktober 2022 
 Informatieavond 4 15 november 2022 
Dagtocht onder voorbehoud 7 juni 2022 

Zomervakantie  
 

Bechterew- en hydrogroepen gaan 
wel door als trainer beschikbaar is 
en bad en zaal open blijven. 

1 juli t/m 31 augustus 2022 

Kerstviering  13 december 2022 

Kerstvakantie 
 

Geen activiteiten, ook geen 
Bechterew- en hydrogroepen 

19-12-2022 t/m 2-1-2023 

Bijeenkomsten Bestuur 

Bestuursvergaderingen 3e dinsdag v.d. maand 

Bestuur met contactpersonen meestal 1ste dinsdag in april 
Bestuur met reumaconsulenten Najaar 2022 

 
In verband met de maatregelen rond de bestrijding van het coronavirus zijn alle in de 
agenda genoemde activiteiten onder voorbehoud! 

 
Taxibus AV070: reserveren via 0900 - 0345 

Denkt u eraan dat u zelf op tijd uw vervoer via AV070 regelt? 
 
 

INFORMATIEAVONDEN 
Op de 3e dinsdagavond van april, mei, oktober en november  

Wijkcentrum Vrederust, Flatnaam Wilgenburg 
Melis Stokelaan 2496W, 2541 GS Den Haag. 

Aanvang 19.30 uur. 
 

Programma dinsdag 19 april 2022 
Robin Jones van Manometric was in 2021 al online te gast voor een presentatie 
over de mooie en perfect zittende braces, gepersonaliseerd met unieke 3D Scan 
& Print technologie. 
Voor onze eerste avondbijeenkomst van 2022 hebben we Robin gevraagd, om 
deze presentatie ook in de zaal te houden. En deze keer neemt Robin voor de 
presentatie een 3D Scan apparaat mee! 
 
Aanmelden bij Marijke Pleune, m.pleune@rpvdenhaag.nl 
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Hoeveel moet je bewegen om écht gezonder te worden? 
 
Een gezonde levensstijl is natuurlijk voor iedereen belangrijk. Een gebalanceerd 
voedingspatroon, voldoende bewegen en een goede nachtrust zijn goed voor je 
lichamelijke en mentale gezondheid. Wil je werken aan een goede of nog betere 
gezondheid, dan is meer sporten of bewegen (bijna) altijd een goed idee. Maar hoeveel 
moet je nou eigenlijk bewegen of sporten om écht gezonder te worden?  
 
De richtlijnen voor beweging 
Het verschilt natuurlijk per persoon hoeveel beweging je nodig hebt en aankunt. Sommige 
mensen rennen met gemak drie keer per week 10 kilometer, voor anderen is het al een 
uitdaging om 1 keer per week een uur stevig te wandelen. Zeker voor mensen met reuma 
kan het lastig zijn om elke dag genoeg te bewegen, bijvoorbeeld als ze veel last hebben 
van pijn en stijfheid. Maar vaak is het juist goed om, ook dan, toch even in beweging te 
komen. Gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek is een aantal algemene 
bewegingsrichtlijnen opgesteld die gelden voor volwassenen en ouderen: 
 Bewegen is goed, meer bewegen is beter. 
 Doe minstens 2,5 uur per week aan matig intensieve inspanning, verspreid over  

verschillende dagen. 
 Doe minsten twee keer per week activiteiten die je spieren en botten versterken  

(voor ouderen gecombineerd met balansoefeningen). 
 Voorkom veel stilzitten. 
 
Matig intensief bewegen is genoeg 
Sporten en bewegen kan op verschillende niveaus: van niet intensief tot zeer intensief. We 
denken vaak dat je heel intensief moet sporten om gezonder te worden, maar niets is 
minder waar! Volgens de beweegrichtlijnen zorgt matig intensief bewegen ook al voor een 
betere gezondheid. Onder matig intensief bewegen verstaan we activiteiten die zorgen 
voor een verhoogde hartslag en versnelde ademhaling. Een stuk wandelen of fietsen valt 
daar dus ook al onder! 
 
Grootste resultaat voor beginnende bewegers 
De beweegrichtlijnen geven een indicatie van hoeveel je minstens moet bewegen om je 
gezondheid te verbeteren of op peil te houden. Maar als je minder kan bewegen dan de 
richtlijnen aangeven, profiteert je gezondheid er toch ook al van. Elke stap is immers een 
stap dichter bij een goede gezondheid. De eerste stap is zelfs de effectiefste. Met de stap 
van helemaal niet bewegen naar een beetje bewegen boek je namelijk het grootste 
resultaat. De positieve gevolgen van sport en bewegen werken volgens een stijgende lijn, 
dus onthoud: meer bewegen is beter! 
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Gezondheidsvoordelen van bewegen 
Door te sporten of te bewegen wordt je hele lichaam wakker geschud. Alle onderdelen 
van je lijf gaan dan aan het werk. Door regelmatig te bewegen, verandert je lichaam 
daarom ook. Je spieren groeien en worden sterker, je hart wordt sterker, zuurstof wordt 
beter opgenomen en naar je spieren gestuurd. Daardoor voel je je fitter en energieker. 
Maar dat is niet alles. Meer bewegen heeft ook een groot voordeel op de lange termijn. 
De kans op verschillende chronische aandoeningen wordt namelijk kleiner. En zoals we 
eerder al zeiden, heeft bewegen ook een positief effect op je mentale gezondheid. Door 
meer te bewegen kun je beter slapen, en dus ben je beter uitgerust als de dag begint. Ook 
verbeteren de cognitieve functies. Dat zijn functies in de hersenen die ervoor zorgen dat 
we informatie goed kunnen verwerken. Door meer te bewegen kun je je bijvoorbeeld ook 
beter concentreren. Bovendien kunnen door meer bewegen angst en depressieve 
gevoelens verminderd of zelfs voorkomen worden.  
Al met al zorgt beweging er meestal voor dat je letterlijk en figuurlijk lekkerder in je vel zit! 
 
Minder zitten 
Meer bewegen is niet het enige dat bijdraagt aan een betere gezondheid. Zoals de 
richtlijnen aangeven, is het verstandig om niet te veel te zitten. Veel en lang zitten kan je 
gezondheid namelijk juist verslechteren. Door meer te bewegen worden de negatieve 
effecten van zitten wel minder, maar om die effecten helemaal op te heffen moet je wel 
héél veel meer bewegen. Probeer dus wat minder te zitten en ga wat vaker staan! Is dat 
lastig doordat je een kantoorbaan hebt en dus vaak de hele dag zittend werkt? Overweeg 
dan eens een sta bureau. Zo hoef je niet de hele dag stil te zitten. Als je dan tijdens je 
pauze ook nog even een blokje om doet, ben je natuurlijk helemaal goed bezig! 
 
Bovenstaand artikel is overgenomen van 
ReumazorgNederland.nl, waar nodig ingekort 
i.v.m. de omvang van ons blad.  
Het volledige artikel is te vinden op 
reumazorgnederland.nl  

 
 

Bewegen in Den Haag en omstreken 
 
Het voorgaande artikel stipte nog eens het belang van (blijven) bewegen aan. 
We weten nog niet hoe de toekomst van onze vereniging eruit ziet en dan met name de  
toekomst van de beweegactiviteiten.  
Gelukkig zijn er in Den Haag en omgeving veel initiatieven en alternatieven op het gebied 
van bewegen. Op de volgende pagina een drietal tips om u op weg te helpen. 
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Sport- en beweegwijzer 50+ 
 
Gemeente Den Haag geeft elke 2 jaar het gidsje ‘Sport- en 
beweegwijzer 50+’ uit, een overzicht van zeer uiteenlopende sport- 
en beweeg-activiteiten voor 50-plussers.  
 
Het gidsje is gratis af te halen op het stadhuis en bij elke bibliotheek 
in Den Haag. Voor vragen of opmerkingen over sportmogelijkheden 
en voorzieningen kunt u terecht bij de sport-info-lijn: 
Telefoonnummer 070-3537272 
Postbus 12652, 2500 DP  Den Haag 
e-mail:    sportinfolijn@denhaag.nl 
website: denhaag.nl/sport 
 

Mobilitheek 

Voor mensen met een fysieke beperking die een hulpmiddel nodig hebben om te kunnen 
sporten of bewegen is een afspraak met en een bezoek aan de Mobilitheek aan te raden. 
Mobilitheek geeft advies en biedt de mogelijkheid tot het uitproberen van beweeg- en 
sporthulpmiddelen voor iedereen met een fysieke beperking. Voorwaarde is wel, dat u in 
één van de volgende gemeenten woont: 
 Den Haag 
 Lansingerland 
 Leidschendam-Voorburg 
 Rijswijk 
 Westland 
Mobilitheek Sportcampus Zuiderpark  
Meester P. Droogleever Fortuynweg 22, 2533 SR Den Haag 
e-mail:    mobilitheekdenhaag@unieksporten.nl 
website: mobilitheek.nl  
 
Beweegcoach Westland 
 
De beweegcoach kijkt naar wat u leuk vindt en wat 
u kan en zoekt daar een passende beweegactiviteit 
bij. Als u dat ook leuk vindt, dan gaat de 
beweegcoach of een van de sportambassadeurs de 
eerste keer met u mee.  
 
Telefoon 015 – 26 18 648 / 06 – 107 54 891 
e-mail:    beweegcoachvtv@vtvzhn.nl  
website: beweegcoachwestland.nl 
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Bestuur en contactpersonen RPV Den Haag e.o. 

 Bestuursleden 

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

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

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

2e Penningmeester (aspirant) 
Mevr. A.A. Knul (Alie), 
a.knul@rpvdenhaag.nl 
tel. 06 - 51752240 

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

Mevr. M. Osseweijer (Marianne), 
m.osseweijer@rpvdenhaag.nl 
tel. 06 – 19452744 
 

 Vacatures: 
Vicevoorzitter 
Secretaris 
 

Algemeen adviseur en ombudsvrouw Mevr. M. Rodenrijs (Ria) 
ombudswerker@rpvdenhaag.nl 
tel. 06 – 51537670 
 

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

Vrijwilligerscoördinator Marianne Osseweijer, 
m.osseweijer@rpvdenhaag.nl,  
tel. 06 – 19452744 
 

Algemeen coördinator hydrotherapie 
 

Ria Streef,  
r.streef@rpvdenhaag.nl,  
tel. 06 – 40304303 
 

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 verenigingsactiviteiten 

Activiteiten zie ook www.rpvdenhaag.nl  Contactpersonen 

Hydrotherapie Basalt Revalidatie 
Vrederustlaan 180, 2543 SW Den Haag 
Maandag: 19:00, 19:40 en 20:20 uur 
Vrijdag: 18:00 en 18:40 uur 
 

Inschrijven via de ledenadministratie. 
Afmelden bij Mary Rindert, 070 – 3250703 
(evt. voicemail inspreken) 
 

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 
 

Inschrijven via de ledenadministratie. 
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 
2e & 4e dinsdag v.d. maand 19:30 – 22:00 uur 
 

Joke Tijsmans, tel. 06 – 10583818 

Donderdagmiddaggroep  
Verenigingsgebouw 
1e donderdag v.d. maand 13:30 – 15:30 uur 
 

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

Inloopochtenden voor reumapatiënten 
2e woensdag v.d. maand 11:00 – 13:00 uur 
 

Anita Guldemond 06 – 51600688 en  
Kees Aaldijk 070 - 3801340 

Kaartclub 
Verenigingsgebouw 
2e & 4e donderdag v.d. maand 13:00 – 16:00 
uur 

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

Timmerclub 
Verenigingsgebouw 
Elke woensdag v.d. maand 13:30 – 15:30 uur 
 
 

Lia van der Laan, tel. 06 – 30675543 
 

 
Kent u een (langdurig) ziek medelid? 
Meld dit dan even bij Marijke of Ineke, zodat 
zij namens de vereniging voor een kaartje of 
kleine attentie kunnen zorgen. Alvast dank! 
 

 
Marijke Pleune, tel. 0174 – 245507 of  
Ineke Hoppenbrouwer, tel. 0174 – 729782 
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Heeft u dit Contactblad uit, gooi het dan niet weg.  Leg het blad in de wachtkamer van 
uw huisarts, specialist, fysiotherapeut, tandarts enz. zodat ook anderen het kunnen 
lezen. 
Zo wordt u ambassadeur van onze Vereniging en inspireert u anderen om zich aan te 
melden als lid of donateur van onze Vereniging.  Dank u wel! 
 

 


