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Stadsspeld voor Nathalie Bogte 
 

 
Tijdens de kerstviering ontving RPV voorzitter Nathalie Bogte de Stadsspeld van de 
gemeente Den Haag uit handen van stadsdeeldirecteur mw. Annette de Graaf. 
Natuurlijk moest deze verrassing in stilte worden voorbereid, maar toen Nathalie om half 
3 haar echtgenoot met familie en vrienden binnen zag komen, werd haar natuurlijk wel 
duidelijk, dat er iets stond te gebeuren… 
 
Nathalie is al meer dan 20 jaar lid van onze Reumapatiëntenvereniging en sinds 2012 
bestuurslid, waarvan inmiddels voor een tweede termijn als voorzitter.  
Niet bepaald de rustigste periode, met de RPV-verhuizing, de coronaperiode en de op 
handen zijnde ontbinding van de vereniging. 
Daarnaast is zij samen met Marijke actief als organisator van een aantal jaarlijks 
terugkerende activiteiten en vieringen van de vereniging, waaronder ook de Kerstviering. 
 

Nathalie van harte gefeliciteerd met deze welverdiende Stadsspeld! 
 

 
In dit nummer o.a. 

 Uitnodiging Nieuwjaarsbijeenkomst 
 Dit was 2022 
 Wat staat ons te wachten in 2023 
 Onderzoek heupartrose 
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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 zijn patiënten met een reumatische 
aandoening en betrokkenen.  

COLOFON  
Nieuwsflits & Contactblad 
 
Het Contactblad van de vereniging 
verschijnt drie maal per jaar op 
papier: 
 Voorjaar 
 Zomer 
 Najaar/winter 
Tevens brengt de redactie van het 
contactblad ca. acht maal per jaar 
de digitale Nieuwsflits uit. 
 
Redactie 
Marianne Osseweijer 
m.osseweijer@rpvdenhaag.nl 
en Thea Moen 
t.moen@rpvdenhaag.nl 
 
Met dank aan bestuur en allen die 
aan dit blad hebben meegewerkt. 
 
Drukwerk Contactblad: BladNL. 
www.bladnl.nl 
 
Alle afbeeldingen: gemaakt door 
leden en/of eigen archief. 

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  
 
Beste lezers, 
 
Allereerst wensen wij u namens alle bestuursleden een mooi en goed 2023! 
En hartelijk dank voor al uw lieve berichten, bedankjes en goede wensen die wij de 
afgelopen maand hebben mogen ontvangen.  
 
Dit blad wordt rond de Kerstdagen gedrukt dus mogelijk is 2023 al begonnen, als u dit blad 
in handen krijgt. Als we dit schrijven is de RPV Kerstviering 2022 nog maar pas achter de 
rug. Een gezellig samenzijn met een lach en een traan, waarover later meer (pag.6). 
 
In dit blad blikken we terug op de activiteiten van het afgelopen jaar én vooruit naar 2023. 
Want ook al zijn we bezig met de opheffing van de vereniging, nog niet alle  activiteiten 
worden per direct gestopt. 
 
De Stichting Vrienden van RPV Den Haag e.o. maakt het mogelijk, een groots afscheid voor 
te bereiden op 5 juli 2023, precies 44 jaar nadat RPV Den Haag e.o. werd opgericht.  
Noteer dus alvast 5 juli 2023 in uw agenda! 
 
We hopen u de komende maanden nog bij één van onze activiteiten tegen te komen. 
 

 
Bestuur RPV Den Haag e.o.: 

Achter v.l.n.r. Nathalie Bogte, Marianne Osseweijer, Marijke Pleune, Alie Knul, 
Vooraan Thea Moen, Ria Streef (inzet) 

 
 
Uitnodiging Nieuwjaarsbijeenkomst 
 
U bent van harte welkom voor een gezellig samenzijn met een hapje en 
een drankje, en een optreden van het Popkoor New Pop-Art uit 
Rijswijk, mogelijk gemaakt door Fonds 1818. 
Op dinsdag 17 januari 2023 bent u van harte welkom in Wijkcentrum Vrederust, Melis 
Stokelaan 2496W, Den Haag. De zaal is open vanaf 19.00 uur, aanvang om 19:30 uur. 
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Dit was 2022 
Corona 
De “harde lockdown” vanwege Corona zorgde ervoor, 
dat 2022 niet zo goed begon.  
Geen Nieuwjaarsbijeenkomst, geen hydrotherapie en 
ook de clubjes konden hun activiteiten nog niet starten. 
 
Maar nog vóór januari om was, werd alles anders: 
Nederland kon weer een beetje van het slot en de RPV 
ook. De eerste maanden nog wel met eisen zoals het 
coronatoegangsbewijs en gevaccineerd (en misschien al 
“geboosterd”), maar de bewegingstherapie in Basalt en 
de groepsactiviteiten in het verenigingsgebouw konden 
weer van start. 
Er werd voorzichtig gedacht aan een Dagtocht, maar tot 
eind maart bleef het onzeker of die wel door kon gaan. 
Corona lag nog steeds op de loer. 
 

 
 

 

 
Drie ALV’s in één jaar: op weg naar opheffing 
Op 15 maart 2022 vond de Algemene Ledenvergadering 
als vanouds plaats in het Wijkcentrum Vrederust. De 
opkomst was niet groot, maar het was goed om elkaar 
weer eens recht in de ogen te kunnen kijken. 
 
Het werd een slechtnieuwsgesprek met als conclusie, 
dat het bestuur geen mogelijkheden ziet om de 
vereniging in stand te houden en adviseert om de 
vereniging volgend jaar op te heffen. Belangrijkste 
redenen: 
 Financieel niet haalbaar zonder de subsidie van 

ReumaNederland; 
 Teruglopend ledental (vergrijzing, geen nieuwe 

aanwas); 
 Teruglopende belangstelling voor bestuurstaken en 

andere vrijwilligersfuncties en ook hier vergrijzing; 
 Natuurlijk heeft ook 2 jaar corona de vereniging 

geen goed gedaan. 
 

 
 

 
 
Tijdens de ALV van 15 maart 
werd het voorstel tot opheffing 
nog niet in stemming gebracht, 
hiervoor is volgens de statuten 
een aparte ALV nodig. 
 
Op 21 juni 2022 volgde een 
extra ALV om over het 
opheffingsvoorstel te stemmen. 
Hier haalden we echter niet het 
vereiste aantal 
stemgerechtigden. 
 
Op 18 oktober 2022 werd een 
tweede extra ALV gehouden. 
Tijdens de stemming in deze 
tweede vergadering werd het 
voorstel tot opheffing van de 
vereniging aangenomen. 

  



 
Contactblad  

winter 2022/2023 
 

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

  5 

Informatieavonden 
 

 

19 april 2022 - Manometric 
Robin Jones van Manometric en zijn collega verzorgden 
voor de tweede maal een presentatie over het met 
behulp van nieuwe technieken – zoals 3D scannen en 
printen –  vervaardigen van sterk verbeterde braces, 
ringen en splints. Deze braces zijn een grote stap 
vooruit ten opzichte van de huidige siliconen, leren en 
zilveren braces. Helaas kan nog niet alles… 
 
In 2021 heeft een aantal van ons de presentatie al via 
ZOOM kunnen volgen, maar “in het echt” was het 
fijner, omdat we ook alle hulpmiddelen zelf beet 
konden pakken (en bijna onbeperkt vragen konden 
stellen). 
 

 
 
 

 
17 mei 2022 - Sport en beweging bij NL Actief 
Mauricio de Koning, verbonden aan Active Health 
Center Den Haag, is één van de tot nu toe ca. 100 
fitness professionals die door ReumaNederland en NL 
Actief (de brancheorganisatie van erkende sport- en 
beweegaanbieders) is opgeleid om mensen met een 
reumatische aandoening verantwoord, veilig en met 
plezier te laten sporten.  
 
Mauricio bracht ons op de hoogte over de huidige 
inzichten en methodes om mensen met reuma te 
begeleiden en waarom het juist met reuma belangrijk is 
om te blijven bewegen. 
 

 

 
15 november - Dr.Y.P.M. Ruiterman, reumatoloog 
HAGA ziekenhuis 
Mw. Dr. Ruiterman is ook adviseur van onze vereniging.  
Bijgestaan door Esther Appelman, reumaconsulent, 
informeerde zij ons over de voor- en nadelen van de 
nieuwe reumamedicijnen: de biologicals en de nieuwe 
synthetische reumamedicijnen.  
Natuurlijk ging het ook over vaccinaties, waar de laatste 
jaren veel over te doen is geweest. 
 

 

 

  



 
Contactblad  

winter 2022/2023 
 

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

  6 

Lotgenotencontact 
 

 

2 mei – Vrijwilligerslunch in het verenigingsgebouw 
Bij elkaar komen met alle vrijwilligers: dat was er de laatste jaren niet meer bij! 
Dus zodra dat weer kon, organiseerden Marijke en Nathalie een lunchbijeenkomst aan de 
Mexicosingel.  

 
 

10 mei – ledenmiddag PEX 
Veel leden maakten gebruik van onze uitnogiging voor een gezellige middag bij restaurant PEX. 
Gewoon gezellig bijpraten met elkaar, onder het genot van een drankje en hapje.  
  

 

 
7 juni - Ledendagtocht Avifauna  
We kijken terug op een heel geslaagde dagtocht 
naar Avifauna met maar liefst 71 leden en 
introducés.  
 

 

13 december - Kerstviering 2022 – zie ook de collage op de laatste pagina  
Na bijna 3 jaar was 2022 de laatste kans om nog eens een echt nostalgische kerst samen 
te vieren, compleet met kerststukje maken, loterij, lekkers en koor. 
 
De prijs was zo laag mogelijk gehouden en wellicht mede daardoor konden velen zich 
aanmelden. Met 80 deelnemers, waarvan meer dan 30 personen een kerststukje wilden 
maken, was het gezellig druk. 
Het werd een bijzonder gezellige dag, waarbij het ongedwongen optreden van het koor 
Oude Hollandse Nieuwe de sfeer ten goede kwam. 

Het was een mooie afsluiting van 2022 
 
 ` 

Wat staat ons te wachten in 2023 
 

Opheffing 
In januari 2023 meldt het bestuur de opheffing van de vereniging bij de Kamer van 
Koophandel. Daarmee houdt de vereniging als rechtspersoon niet meteen op te bestaan, 
dat gebeurt pas, als alle activiteiten gestaakt en alle financiële transacties gedaan zijn. 
Na deze melding bij de Kamer van Koophandel zullen we op al onze correspondentie 
vermelden “in liquidatie”. Dat is vooral voor zakelijke partijen van belang. 
 
17 januari 2023 - Nieuwjaarsbijeenkomst  
21 maart 2023 – Algemene Ledenvergadering 
De laatste ALV, met meer informatie over de opheffing. 

 
18 april 2023 en 16 mei Informatieavonden Thema’s staan nog niet vast. 

5 juli 2023 Afscheidsbijeenkomst. 
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Overige activiteiten 
 

In de nasleep van Corona/Covid19 zijn niet alle clubs op dezelfde tijd weer begonnen. 
De Inloopochtend op de 2e woensdag van de maand is na de zomer voorgoed gestopt.  
Van de Dartclub en de Timmerclub hebben we begrepen dat ze na de opheffing van de 
vereniging onder de paraplu van Centrum Marike doorgaan. Succes met deze plannen! 
 

 
 Samen naar de Kerstshow in Tuincentrum 
Ockenburgh 

 
Donderdagmiddaggroep 
Onze “do-mi-groep” had te maken 
met problemen met AV070, de 
“Taxibus”, waardoor een aantal 
middagen niet door is gegaan: er was 
geen vervoer. 
Toch hebben we wel een aantal 
gezellige middagen gehad, waarbij we 
ook creatief bezig waren. 
Zo hebben we bloemstukjes gemaakt 
met Elleke, koffie gedronken in 
Tuincentrum Ockenburgh, en samen 
geluncht bij de Haagse Beek. 

 

Kaartclub 
De kaartclub kijkt terug op een geslaagd 
kaartjaar. 
We hebben het jaar afgesloten met een gezellige 
lunch en prijsuitreiking bij de Haagse Beek.  
En ook tijdens de RPV kerstviering hadden we 
natuurlijk onze kaarten bij ons! 
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Hydrotherapie en Bechterew oefengroep 
Eind januari 2022 konden de hydrotherapiegroepen en de Bechterew oefengroep weer 
starten. Wel met de nodige extra regels, maar toch…. 
Gelukkig stonden Shariff Bansraj en Praveesh Ramcharan weer klaar om de groepen te 
begeleiden. 
Door de flexibiliteit van de trainers om zo nodig in te vallen bij elkaars groepen én de 
bereidheid van enkele leden van de Bechterew Oefengroep om de zaalsport te 
begeleiden, konden we vrijwel alles ook tijdens de zomer laten doorgaan.  
Heel veel dank iedereen, die dit mogelijk gemaakt  heeft! Want het valt niet mee om 
gemotiveerd te blijven en  door te gaan als je weet, dat het voorgoed gaat stoppen. 
 
De trainers waren vanwege het afscheid als speciale gast uitgenodigd bij het Kerstviering.  
Met name Shariff heeft tijdens zijn bijna 24 jaar bij de RPV heel veel leden begeleid. 
Natuurlijk hebben de groepen elk op eigen wijze afscheid van elkaar en van de trainers 
genomen. 

 
Afscheid van de 3e hydro maandaggroep  

 
 

 
 
 
 

Welkom in de bibliotheek 
 

 

Misschien kent u de bibliotheek vooral van ‘boeken lenen’. Maar de bibliotheek is een 
fijne ontmoetingsplaats. Om gezellig met elkaar een kopje koffie te drinken en een krant 
door te nemen. Of om een cursus of creatieve workshop te volgen. Om een 
tentoonstelling, filmavond of lunchconcert te bezoeken. De bibliotheek is echt een plaats 
om je thuis te voelen. 
In Bibliotheek Den Haag wordt het programma Ouderen in de Wijk uitgevoerd. Dit 
betekent dat er in een aantal bibliotheken gastvrouwen zijn die u één op één verder 
kunnen helpen met uw vragen over digitale vaardigheden of het aanbod in de wijk. Met 
dit programma worden er speciaal voor senioren activiteiten georganiseerd in 
verschillende vestigingen.  
Blijft u graag op de hoogte van alle activiteiten? Dat kan via: https://bit.ly/3jbYE7C 
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Van de penningmeester 
 
Contributie 2023 
In de Nieuwsflits van november 2022 hadden we het al gemeld: over 2023 wordt géén 
volledige contributie meer geheven. Voor degenen die ons nog even willen (en kunnen) 
blijven steunen, bedraagt de contributie € 12,-. Hebt u voor de incassering van de 
contributie machtiging afgegeven? Deze wordt na de incasso van de contributie 
vernietigd, zodat wij niets meer van uw rekening kunnen afschrijven. 
 
Waarom nog contributie als de RPV ermee ophoudt? Dat heeft te maken met een aantal 
(over)lopende verplichtingen, zoals de huur van het verenigingsgebouw, website, 
drukwerk en verzekeringen. En een aantal activiteiten kan nog doorlopen tot medio 2023.  
 
 

Ledenadministratie 
In de loop van het jaar hebben zich 16 nieuwe leden aangemeld, voornamelijk om 
daardoor mee te kunnen doen aan de hydrotherapie.  
67 personen hebben hun lidmaatschap in de loop van het jaar opgezegd en van 11 leden 
hebben wij bericht van overlijden gekregen.  
Per 1 januari daalt het ledental daardoor tot onder de 500 (ca. 475). Helemaal exact is dit 
getal niet, maar meer zal het zeker niet meer worden. 
 
Verjaardagen 
Vanwege de AVG-regels noemen we geen namen meer van de 
jarigen. We feliciteren hierbij alvast alle leden die in het 1e 
kwartaal 2023 jarig zijn! 
 

 

Donateurs 
In 2019 telde de vereniging nog maar 1 externe donateur. Wel heeft een aantal  
leden een extra bedrag overgemaakt als donatie. Dat gebeurde zowel bij de betaling van 
de contributie als bij de betaling van de Dagtocht en/of de Kerstviering. Hiervoor onze 
hartelijke dank. 

  

 
In memoriam 
Van 11 leden hebben wij bericht van overlijden gekregen en  daarnaast ontvingen we ook 
berichtjes over het overlijden van partners en andere familieleden van onze leden. 
Wij wensen allen, die dit jaar een dierbare hebben verloren, heel veel sterkte met dit 
verlies. 
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ReumaNederland - Wie krijgt artrose en wie niet? 
 
Dr. Rintje Agricola is orthopeed en expert op 
het gebied van heupaandoeningen bij alle 
leeftijdsgroepen. COACH is de naam van een 
internationaal project waaraan hij werkt om 
meer inzicht te krijgen hoe en bij wie 
heupartrose ontstaat. De jonge arts en 
onderzoeker in het Rotterdamse Erasmus MC 
vertelt er meer over. 
 
Samenspel van factoren 
 “We kunnen inmiddels verschillende 
risicofactoren aanwijzen. Zo zien we artrose 
vaker bij mensen met overgewicht en bij 
ouderen. Daarnaast weten we dat genetische 
aanleg, geslacht en de ontwikkeling en vorm 
van de heup een rol spelen. Maar niet 
iedereen met overgewicht krijgt artrose, niet 
elke oudere ontwikkelt de aandoening en 
ook lang niet iedereen met een afwijkende 
heupvorm krijgt hierdoor kraakbeenschade in 
het gewricht. Het is een samenspel van 
factoren. We kunnen de kans op artrose 
eigenlijk nog helemaal niet goed inschatten 
per persoon. En dat zouden we wél graag 
willen. 
 
Vroege herkenning, gerichte (preventieve) 
behandeling 
Het onderzoek van dr. Rintje Agricola richt 
zich op een vroege herkenning van de 
risicogroepen, en daarmee een vroege 
(preventieve) behandeling-op-maat. “Nu 
krijgt iedereen die zich met klachten meldt 
eenzelfde soort behandeling. We kunnen 
vooraf moeilijk inschatten of deze middelen 
echt helpen. Om dat te kunnen, moeten we 
eerst begrijpen hoe artrose precies ontstaat 
en welke risicofactoren daarbij een rol 
spelen.” 

Gegevens van 40.000 mensen 
Van de 40.000 mensen die binnen het 
Coach-project zijn gevolgd, hebben 
sommige mensen wel heupartrose 
ontwikkeld en anderen niet. “Wij kijken nu 
naar factoren of omstandigheden die bij 
de mensen mét artrose vaker 
voorkwamen toen ze de aandoening nog 
niet hadden. 
 
Kan ontstaan door intensief sporten 
Met een afwijkende heupvorm word je 
niet geboren, dit ontstaat vaak in de 
puberteit tijdens de tweede groeispurt als 
gevolg van een hoge belasting van het bot, 
bijvoorbeeld door intensief sporten. De 
klachten verschijnen vaak pas vele jaren 
later. Het zou mooi zijn als we preventieve 
middelen kunnen inzetten, bijvoorbeeld 
fysiotherapie.” 
 

 
 
Artrose voorkomen 
“Hopelijk kunnen we straks veel gerichter 
onderzoek doen”, zegt Agricola. “Als we 
exact weten waar we op moeten letten, 
kunnen we voortijdig ingrijpen. 
Of nog beter: artrose voorkomen!” 
 
Dit is een samenvatting van een artikel van 
ReumaNederland. 
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Bestuur en contactpersonen RPV Den Haag e.o. 

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 
 

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

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) 
 

Activiteiten Contactpersonen 
Tai Chi 
Dekkersduin, Campanulastraat 5, Den Haag 

 
Joke Tijsmans, tel. 06 – 10583818 
 

Dartclub 
Mexicosingel 52, 2548 HB  Den Haag 
 

 
Joke Tijsmans, tel. 06 – 10583818 

Donderdagmiddaggroep  
Mexicosingel 52, 2548 HB  Den Haag  

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

Kaartclub 
Mexicosingel 52, 2548 HB  Den Haag 
 

 
Janie Hofstede, tel. 06 – 27564101 
 

Timmerclub 
Mexicosingel 52, 2548 HB  Den Haag  

 
Lia van der Laan, tel. 06 – 30675543 
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Kerstviering 13 december 2022 
 

 

 


