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Voorwoord van de voorzitter
Beste lezers,
Vanmorgen heb ik een klein wandelingetje op het strand
gemaakt. Heerlijk even de gezonde zeelucht opgesnoven en
me opgewarmd aan de zon. Weliswaar achter glas maar toch
kan ik daar echt van genieten.
Ik hoop voor u dat we een paar mooie zonnige maanden
krijgen waarin we ons lekker in de tuin of balkon kunnen
koesteren aan de zonnestralen. Dat geeft mij in ieder geval
(naast extra vitamine D) een positief gevoel en een goed
humeur!
Dat hebben we wel nodig gezien de situatie waarin wij als Reumapatiëntenvereniging
momenteel verkeren. Zoals u wellicht weet hebben we in maart onze jaarlijkse ALV
gehouden. Dat was een bewogen avond, waarin we de aanwezige leden hebben
voorgesteld om de vereniging per juli 2023 op te heffen.
Met pijn in ons hart zien we ons genoodzaakt dit te doen, de redenen en uitgebreide
onderbouwing kunt u teruglezen in de notulen. Ik kan me voorstellen dat u daar van
schrikt en het vragen bij u oproept. Het is ook heftig om na zo’n lange tijd (in juli bestaat
de vereniging 43 jaar) te moeten beseffen dat we zo niet verder kunnen gaan. U kunt ons
natuurlijk bellen of mailen als u daar behoefte aan heeft. Wij gaan ons nu als bestuur
verdiepen in een stappenplan, waar de extra ALV in juni er één van is en we zullen u overal
zo goed mogelijk over informeren.
Gelukkig kunt u het komend jaar nog meedoen aan positieve activiteiten, zoals de
Ledenmiddag op 10 mei, waar u volop de gelegenheid heeft om met elkaar van gedachten
te wisselen. Uiteraard met lekkere drankjes en hapjes! Ik hoop u allen daar te zien. Of op
één van onze andere activiteiten de komende maanden. Voor nu wens ik u een gezond
voorjaar toe met veel zonneschijn!
Warme groet,
Nathalie Bogte, voorzitter

Alle jarigen in het 2e kwartaal (alsnog)
hartelijk gefeliciteerd!
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U bent van harte welkom voor een gezellige ledenmiddag om onder het genot
van een lekker drankje en hapje met elkaar bij te praten.
We hopen u allen te zien.
We vragen een eigen bijdrage van € 12,50 voor leden en € 15,- voor maximaal één introducé.
U kunt zich tot en met 5 mei a.s. opgeven door uw bijdrage over te maken op
IBAN-nr. NL66 INGB 0003 8905 69 t.n.v. Ver. van Reumapatiënten Den Haag o.v.v. uw naam
en een eventuele dieetwens.
Adres: Restaurant PEX, Evert Wijtemaweg 5, 2565 AA Den Haag
Er is voldoende parkeergelegenheid voor de deur.
Voor vragen:
 Nathalie Bogte: n.bogte@rpvdenhaag.nl, tel. 06 - 21206155
 Marijke Pleune: m.pleune@rpvdenhaag.nl, tel. 0174 – 245507
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Informatieavond dinsdag 17 mei 2022
Sport en beweging bij NL Actief
Wijkcentrum Vrederust, Flat Wilgenburg
Melis Stokelaan 2496W, 2541 GS Den Haag.
Aanvang 19.30 uur.
Aanmelden vooraf is niet nodig.
Meer informatie: Marijke Pleune,
m.pleune@rpvdenhaag.nl
tel. 0174 – 245507
Programma
De spreker van deze avond is Mauricio de Koning van Active Health Center Den Haag.
Om mensen met een reumatische aandoening op een verantwoorde manier, veilig en met
plezier te laten sporten, zijn ReumaNederland en NL Actief een samenwerking aangegaan.
NL Actief is de branchevereniging van de ondernemende sportaanbieders, waar
beweegprofessionals werken die gevoel voor mensen en verstand van zaken hebben.
Bij NL Actief zijn ca. 100 professionals opgeleid om mensen met reuma veilig en verantwoord te
laten bewegen.
Mauricio is één van deze professionals en was meteen enthousiast om iets te vertellen over hoe
hij en zijn collega’s mensen met reuma begeleiden om met plezier te sporten en te bewegen.

Zet het alvast in uw agenda:
dagtocht Avifauna dinsdag 7 juni 2022
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Knieartrose groter probleem dan gedacht
Volgens het RIVM hebben bijna 1,5 miljoen
mensen in Nederland dagelijks last van artrose.
De meeste mensen, namelijk 750.000, zouden
knieartrose hebben.
Uit nieuw onderzoek van het Erasmus MC blijkt
echter dat knieartrose nog veel meer voorkomt.
Huisartsen zien twee keer zoveel mensen met
knieartrose in hun praktijk dan gedacht.
De onderzoekers van het Erasmus MC willen
knieartrose daarom hoger op de
gezondheidsagenda zetten.
Knieartrose
Bij artrose worden de laagjes kraakbeen om je botten dunner. Uiteindelijk brokkelen ze
zelfs af. Het bot wordt dan niet meer beschermd. De botten in je gewricht schuren tegen
elkaar aan. Hierdoor krijg je pijnlijke en stijve gewrichten. Het is dan ook niet gek dat je
daardoor moeite krijgt met bewegen.
Bij artrose in je knie worden de klachten langzaam erger. Je kunt ontstekingen krijgen en
verdere beschadiging aan je kraakbeen. Er kan ook een stukje bot afbreken in je gewricht,
dat klem kan komen te zitten. Je gewricht gaat dan als het ware ‘op slot’. Dat kan
uiteindelijk de stand van je gewricht veranderen, waardoor je bijvoorbeeld X-benen krijgt.
Hoe krijg je artrose?
Iedereen kan artrose krijgen. Er zijn wel enkele factoren die het risico op artrose groter
maken. Zo komt artrose vaker voor bij mensen boven de 40 jaar. Ook komt het twee tot
drie keer zoveel voor bij vrouwen als bij mannen. Een andere risicofactor is bijvoorbeeld
erfelijkheid, intensief sporten, of overgewicht. Meer mensen zullen in de toekomst
waarschijnlijk knieartrose krijgen. Dit komt doordat we steeds ouder worden en mensen
vaker overgewicht hebben.
Meer aandacht voor artrose nodig
Volgens de onderzoekers van het Erasmus MC is deze toekomst al dichterbij dan ze
dachten. Artrose wordt in de toekomst waarschijnlijk de meest voorkomende chronische
aandoening. Daarom zouden bijvoorbeeld beleidsmakers en zorgverzekeraars meer
aandacht moeten hebben voor artrose.
Impact op de maatschappij
Doordat knieartrose nog vaker voorkomt dan gedacht, is de impact op de maatschappij
ook groter. Steeds meer mensen zullen in de toekomst door artrose te maken krijgen met
beperkte mobiliteit. Bovendien kan artrose leiden tot aandoeningen als hart- en
vaatziekten. Door bewustwording kunnen mensen leren gezond ouder te worden,
waardoor de maatschappij minder belast wordt.
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Klachten van artrose verminderen en inzetten op preventie
Het aanpassen van je levensstijl kan helpen om
artrose te verminderen. Bijvoorbeeld door
gezond te eten en actief te blijven. Ook kunnen
fysiotherapie of hulpmiddelen, zoals een brace
om je knie, een uitkomst bieden.
Daarnaast kan medicatie bijdragen aan minder
pijn. Een operatie of kunstknie kan ook helpen.
Volgens de onderzoekers van het Erasmus MC is
het verder belangrijk om in te zetten op
preventie. Door voorlichting te geven over
knieartrose worden mensen beter voorbereid
op de gevolgen van deze aandoening.
Meer onderzoek is nodig om een nationaal
programma op te zetten.

Spiertraining bij knieartrose, A.Vogel

Meer informatie
Bovenstaand artikel is overgenomen van
ReumazorgNederland.nl.
De nieuwste informatie over (knie-)artrose is te
vinden op reumazorgnederland.nl

Meer nieuws van ReumaZorgNederland:
Webinar ‘Axiale en Perifere SpA’ op zaterdag 14 mei 2022
Bij Axiale SpA gaat het om ontstekingen in je
bekken en/of je wervelkolom.
Bij Perifere SpA om ontstekingen in de
gewrichten van je armen en/of benen.

Spondyloartritis (SpA) is een
verzamelnaam voor verschillende
vormen van reuma.

Meer weten over Axiale en Perifere SpA?
Hoe herkent u deze vormen van reuma en wat
zijn de behandelmogelijkheden?

Meld uzelf dan aan voor het webinar ‘Axiale en
Perifere SpA’ op zaterdag 14 mei 2022 (10:0011:00 uur).
Voorheen werd de naam ‘ziekte van
Aanmelden kan via de website van
Bechterew’ het meest gebruikt.
ReumaZorgNederland.nl, waar ook meer over
De benaming ‘axiale spondyloartritis’
de inhoud en het programma te vinden is.
(afgekort axiale SpA) is de afgelopen
tien jaar steeds gangbaarder geworden. U bent van harte welkom!
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Notulen
Algemene Ledenvergadering van dinsdag 15 maart 2022
Wijkcentrum Vrederust, aanvang 19.30 uur
Agenda
1. Opening en welkom
2. Notulen van de Algemene Ledenvergadering d.d. 8 juni 2021
3. Mededelingen en ingekomen stukken
4. Jaarverslag bestuur 2021 (Contactblad voorjaar 2022)
5. Financieel jaaroverzicht 2021 (Nieuwsflits februari 2022)
6. Verslag kascontrolecommissie
7. Benoeming kascontrole commissie voor het jaar 2022
8. Vaststelling contributie 2023
9. Bestuur
10. Koersverandering ReumaNederland
11. Toekomst van de vereniging
12. Rondvraag
13. Afsluiting
1. Opening en Welkom
Voorzitter Nathalie Bogte heet alle aanwezigen welkom op deze 43e Ledenvergadering en
memoreert de oprichting van de RPV in 1979. Inclusief het bestuur (6p) vergaderen we
vandaag met 24 leden; we hebben van 9 leden een afmelding ontvangen.
De agendapunten worden visueel ondersteund met een PowerPoint presentatie.
2. Notulen van de Algemene Ledenvergadering d.d. 8 juni 2021
De notulen van de online ALV op 8 juni 2021 zijn gepubliceerd in de Nieuwsflits van februari
2022. Er zijn geen vragen of opmerkingen, de notulen zijn bij deze goedgekeurd.
3. Mededelingen en ingekomen stukken
 De RPV Den Haag e.o. heeft een nieuw correspondentie adres, een postbus. Deze is per
direct in gebruik genomen.
 Ingekomen stuk is het verslag van de kascontrole commissie, apart agendapunt.
4. Jaarverslag bestuur 2021
Publicatie in Contactblad voorjaar 2022.
Een kort verslag over een jaar waarin de verenigingsactiviteiten grotendeels stil lagen
vanwege corona en de beperkende maatregelen. Via het Contactblad, de Nieuwsflitsen en
Facebook hebben we contact met elkaar gehouden. In 2021 hebben we veel via Zoom
vergaderd, zijn 2 informatie avonden online gehouden, en konden we 2 maal bij elkaar
komen voor een informatie avond en een extra bijeenkomst met een feestelijk tintje.
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5. Financieel jaaroverzicht 2021
Jaaroverzicht is gepubliceerd in de Nieuwsflits februari 2022.
Thea en Alie geven een toelichting op de jaarcijfers van 2021.
 Tot 31 december 2023 ontvangen we subsidie van ReumaNederland
 Van Steenvoorde ontvingen we een kleine compensatie vanwege de coronaperiode.
 De kostenposten bij Dagtocht en Extra activiteit (zoals de komende ledenmiddag) zijn
een reservering voor 2022.
6. Verslag kascontrolecommissie
Mw. Anita Guldemond en mw. Ria Rodenrijs hebben de kascontrole over 2021 gedaan. Zij
merken op dat de financiën er keurig uitzien en de penningmeesters krijgen complimenten.
In 2021 is een nieuw boekhoudpakket in gebruik genomen, dat werkt fijn.
Het aantal leden per 31 december 2021 is 593, plus 5 ereleden.
De vergadering verleent décharge aan het bestuur voor het gevoerde beleid.
7. Benoeming kascontrole commissie voor het jaar 2022
Aftredend lid is mw. Ria Rodenrijs.
Kascontrole commissie voor het jaar 2022: mw. Anita Guldemond en mw. Lia v.d. Laan
Reserve kandidaat: mw. Coletta v.d. Eijnde.
8. Vaststelling contributie 2023
De ledenvergadering gaat akkoord met het voorstel om de contributie en de administratieen incassokosten ongewijzigd te laten.
9. Bestuur
Alie Knul wordt benoemd als bestuurslid in de functie van 2e penningmeester. Zij stelt
zichzelf kort voor.
Marijke Pleune verlengt haar bestuurstaken voor 1 jaar.
Vacante bestuursfunctie: secretaris.
10. Koersverandering ReumaNederland
Het Koersdocument is verkrijgbaar bij het bestuur. Nathalie geeft een korte samenvatting
van de koersverandering van ReumaNederland. De belangrijkste punten:
o Subsidie RN voor alle reumapatiëntenverenigingen stopt per 1-1-2024.
o Reden koerswijziging is de sterke daling van leden bij verenigingen en de moeite om
vrijwilligers te vinden die in een bestuur willen plaatsnemen.
o De koersverandering heeft voor veel verontwaardiging gezorgd, we zien dat veel
verenigingen zichzelf opheffen voor 1 januari 2024.
o RN wil toegankelijk zijn voor alle mensen met reuma d.m.v. lezingen en bijeenkomsten
die landelijk georganiseerd worden door reumateams.
- Anita vraagt of het bestuur eraan denkt om als reumateam te gaan werken. Hier komen
we op terug in punt 11.
- Hoe komen de reumateams aan adresgegevens, deze mogen niet gegeven worden
vanwege privacy.
- In april gaat een aantal bestuursleden naar de besturen dag van RN, daar hopen we meer
duidelijkheid te krijgen over de voortgang.
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11.Toekomst van de vereniging
Stoppen of doorgaan? Thea noemt de feiten over beide opties middels een PowerPoint
presentatie.
o We blijven in leven dankzij subsidie, zonder subsidie komen we zwaar in de rode cijfers
terecht, ook als we de bewegingsactiviteiten per direct geheel zouden afstoten.
o Voor de bewegingsactiviteiten moeten we nu al €4.611 bijleggen. Zonder subsidie zou dit
bedrag €12.571 zijn.
o Ledental is teruggelopen van 855 leden in 2018 naar 560 vandaag, 15 maart 2022.
o De leeftijdsopbouw laat zien dat het merendeel van onze leden tussen de 60 en 80 jaar
oud is. Er komen nauwelijks jongere leden bij.
o Teruglopende belangstelling voor vrijwilligersfuncties, waardoor bestuur
noodgedwongen te lang aanblijft.
Conclusie: Het bestuur ziet geen mogelijkheden om het tij te keren en de bloeitijd van
weleer terug te halen en adviseert met pijn in het hart om de vereniging op te heffen per
1-7-2023.
o Afscheid in juli is ingegeven door het feit dat een afscheid in de winter wellicht door een
nieuwe corona uitbraak wordt verhinderd.
o Een aparte ALV en een stappenplan is nodig om de vereniging te ontbinden, dat kost tijd.
o Een aantal RPV’s uit de regio gingen ons al voor: Gouda, Rotterdam, Zoetermeer. In
Gouda is als pilot een reumateam gestart.
- De aanwezigen zien ook geen andere mogelijkheid dan het opheffen van de vereniging.
Ria Rodenrijs stelt voor om de verenigingsperiode t.z.t. in elk geval op een hele leuke en
fijne manier af te sluiten.
12.Rondvraag
- Thea stelt voor om het versturen van verjaardagskaarten op te heffen per 1 april. Het is
een grote kostenpost, veel werk en wordt niet meer zo gewaardeerd door de leden. Het
voorstel wordt met een meerderheid van stemmen aangenomen.
- Marian Fase, leden moeten stemmen voor opheffing van de RPV. Uitgelegd dat we
hiervoor een aparte ALV beleggen. Er is een heel stappenplan dat we moeten doorlopen
en we hebben te maken met lange opzegtermijnen van een jaar bij bijv. de zwembaden.
- Wie van de huidige bestuursleden zou in een reumateam willen plaatsnemen? Het
merendeel van de bestuursleden wil dit niet.
- Anita Guldemond: we hebben geen keuze, zonder subsidie zijn we failliet. Zijn de leden
van het reumateam vrijwilligers of betaalde krachten? Vrijwilligers.
- Wat gebeurt er met het geld van de Vriendenstichting? Dat wordt gebruikt ten bate van
alle leden, hier wordt op toegezien door het bestuur van de vriendenstichting.
13.Afsluiting
Nathalie bedankt alle aanwezigen voor hun aanwezigheid. Speciale dank voor de dames en
heren achter de bar. Voor hen ook een bloemetje, tevens voor Alie en Marijke en de leden
van de kascontrole commissie.
Een extra bedankje voor Leo van Marrewijk: hij verrast alle aanwezigen bij vertrek met een
plantje. Lia v.d. Laan spreekt haar waardering uit voor het bestuur.
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Aankondiging extra Algemene Ledenvergadering
op dinsdag 21 juni 2022
Loca e: Wijkcentrum Vrederust, aanvang 19.30 uur
Alle leden ontvangen binnenkort een uitnodiging voor deze extra Algemene
Ledenvergadering, die uitsluitend bedoeld is om de opheffing van de vereniging (per
medio 2023) in stemming te brengen.
Toelichting
In de Algemene Ledenvergadering van 15 maart jl. hebben we geconstateerd, dat
doorgaan met de vereniging in de toekomst onmogelijk wordt.
In bovenstaand verslag van die ledenvergadering staat onder punt 11 genoemd, welke
redenen wij zien om de opheffing van onze vereniging in gang te zetten.
Onderstaand de dia met onze redenen voor deze conclusie:

Volgens onze statuten kan dit besluit genomen worden als tenminste tweederde van het
aantal leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Als er in deze vergadering het vereiste
aantal leden niet aanwezig is, wordt een nieuwe vergadering belegd waarin hetzelfde
voorstel wordt behandeld.
In deze nieuwe vergadering kan, ongeacht het aantal dan aanwezige leden, een besluit
worden genomen met een meerderheid van tweederde van het aantal geldig uitgebrachte
stemmen.
Ieder lid heeft bij aanvang van het lidmaatschap een exemplaar van de statuten en het
huishoudelijk reglement ontvangen. Bent u dat in loop van de tijd kwijtgeraakt?
Statuten en huishoudelijk reglement staan op onze website, pagina
https://www.rpvdenhaag.nl/downloads.
We begrijpen dat het voor iedereen een schok is om aan opheffen te denken.
Gelukkig hoeft “de stekker eruit trekken” niet onmiddellijk. Maar blijven doorgaan is om
bovengenoemde redenen niet haalbaar.
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Hydrotherapie en de Bechterew oefengroep in Basalt
Afmelden bij ziekte en vakantie
Attentie: afmelden bij de contactpersoon van de RPV en niet bij
Basalt. Helaas worden de medewerkers van Basalt soms meerdere
malen per dag hierover gebeld en dat is erg vervelend.
Afmelding i.v.m. ziekte of vakantie telefonisch (evt. voicemail inspreken) bij:
 Mary Rindert (hydrogroepen), 070-3250703
 Truus v.d. Ende (Bechterew oefengroep), 070-623956675
Opzeggen van de hydrotherapie of de Bechterew oefengroep moet via
 een e-mail aan ledenadministratie@rpvdenhaag.nl, of
 het contactformulier op onze website, of
 een briefje aan RPV Den Haag e.o., Postbus 45643, 2504 BA Den Haag
Betaling
Tijdens vakantie of ziekte blijft u uw eigen bijdrage verschuldigd, tenzij het om langdurige
afwezigheid gaat. Raadpleeg zo nodig het Reglement Hydrotherapie op onze website
(https://bit.ly/3x2ZBnM)
Noodkreet Basalt
Wij ontvingen een noodkreet van Basalt over de wanorde (rommel en vuil) in en om
zwembad en kleedkamers. Een aantal leden en trainer Shariff hebben hierover meermalen
bij ons en bij de receptie van Basalt geklaagd. We gaan er natuurlijk van uit dat onze eigen
leden het zwembad en de faciliteiten gewoon netjes gebruiken en achterlaten!




Het is niet toegestaan eten en drinken mee te nemen naar de kleedkamers.
Bezoek en/of begeleider draagt overschoenen (beschikbaar in Basalt) of schone slippers.
Houd sanitaire voorzieningen schoon.

Treft u zelf het zwembad of de kleedruimtes in wanorde aan, meld dit dan bij de trainer.
Deze geeft dat door aan onze RPV en aan de receptie van Basalt.
En alvast dank voor uw medewerking en begrip!
1,5 meter en mondkapje in Basalt
Ter bescherming van de kwetsbare doelgroep van Basalt blijven de anderhalve meter
afstand en het mondkapje verplicht in de gangen en openbare ruimtes. En natuurlijk
gelden nog de basis veiligheids- hygiënemaatregelen:
• Hoest of nies in de binnenkant van uw elleboog.
• Schud geen handen.
• Was uw handen geregeld met water en zeep.
• Heeft u verkoudheidsklachten of koorts? Meld u af onze contactpersoon en blijf thuis!.

Geen hydrotherapie en/of Bechterew oefengroep op:
Maandag 06-6-2022
Maandag 19-12-2022 t/m zondag 1-1-2023

tweede pinksterdag
kerstvakantie
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Ledenadministratie
In het eerste kwartaal mochten wij vijf nieuwe leden welkom heten.
Helaas hebben in dezelfde periode 16 personen hun lidmaatschap opgezegd.

In memoriam
Vijf van onze leden zijn overleden in dit eerst kwartaal. Wij wensen allen, die een dierbare
verloren hebben, veel sterkte!

Agenda 2022
Omschrijving
Extra activiteit

Avondbijeenkomsten

Dagtocht
Zomervakantie

Toelichting
Gezellige ledenmiddag bij PEX
Informatieavond Manometric
(zie Contactblad Voorjaar 2022)
Informatieavond Sport en
beweging bij NL Actief
Extra Algemene Ledenvergadering
(ALV)
Informatieavond 3
Informatieavond 4
Avifauna
Bechterew- en hydrogroepen gaan
wel door als trainer beschikbaar is
en bad en zaal open blijven.

Kerstviering RPV
Kerstvakantie
Bijeenkomsten Bestuur

Datum/periode
10 mei 2022
19 april 2022
17 mei 2022
21 juni 2022
18 oktober 2022
15 november 2022
7 juni 2022
1 juli t/m 31 augustus 2022

13 december 2022
Geen activiteiten, ook geen
Bechterew- en hydrogroepen
Bestuursvergaderingen
Bestuur met contactpersonen
Bestuur met reumaconsulenten

19-12-2022 t/m 1-1-2023
3e dinsdag v.d. maand
2 mei 2022
Najaar 2022
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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
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
Joke Tijsmans, tel. 06 – 10583818
Verenigingsgebouw
2e & 4e dinsdag v.d. maand 19:30 – 22:00 uur
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
Timmerclub
Verenigingsgebouw
Elke woensdag v.d. maand 13:30 – 15:30 uur

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

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

Lia van der Laan, tel. 06 – 30675543
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Zet de datum vast in uw agenda,
binnenkort ontvangt u alle informatie.
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