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CONTACTPERSONEN GROEPEN/CLUBS 
 
Coördinator hydrotherapie:  
Hydrotherapie Revalidatiecentr. maandag: 
Hydrotherapie Revalidatiecentr. vrijdag: 

Hydrotherapie Steenvoorde donderdag: 

Hydrotherapie Bronovo dinsdag: 
Bechterew-oefengroep:
Contactgroep Rijswijk:  
50 plus groep:

Contactgroep Fibromyalgie:
Dartclub:  
Timmerclubje: 
Hobbyclub Maandag:
Kaartclub:                                                 

Ziekenbezoek Bronovo:
Ziekenbezoek Leyenburg: 
Ziekenbezoek Westeinde, Rode Kruis: 
Ziekenbezoek Revalidatiectr:   
Voorlichting:
Inloopochtenden voor reumapatiënten: 

Donderdagmiddaggroep:   
Vervoer Taxibus:
Beheer Website: 
 E-mail: webmaster.rpv.denhaag@gmail.com  
Voor meer informatie zie elders in het blad! 





♦ 

♦ 

♦ 





Kent u iemand in uw omgeving die langdurig ziek is en die,  
net als u, lid is van onze Reumavereniging?  
Meld dat dan even bij het bestuur!  

Alvast bedankt voor uw medewerking! 

Je hoeft de wereld niet te begrijpen; 
je moet alleen je plaats erin weten te vinden. 

Albert Einstein  



Na de pauze is er de traditionele bingo. 
 

Op onze website:www.rpvdenhaag.nl staat de meest actuele informa-
tie over de avondbijeenkomsten. Het komt namelijk wel eens voor, 
dat een presentatie op het laatste moment gewijzigd wordt. 



 



MET EEN LUISTEREND OOR VOOR 
ELKAAR

 Contactpersoon: Henriëtte Godschalk,  tel: 070-3941312

CREATIEF BEZIG ZIJN MET EEN 
LUISTEREND OOR VOOR ELKAAR

Contact persoon : Marie-Thérèse Timmer, Tel. 070-3974508 

KAARTEN MAKEN, SCHILDEREN EN       
NOG VEEL MEER

  
Contactpersoon: Marga Noordermeer, Tel: 070-3902381

SAMEN BEWEGEN, SAMEN PRATEN, 
                               SAMEN LACHEN, SAMEN HUILEN

Contactpersoon: Joke Tijsmans, tel. 070 3237319

Lees verder op pagina 11 



PLEZIER MET HOUT

Contactpersoon: Lia van der Laan, tel: 070-3871105 

50 PLUSSERS HEBBEN HET GEZELLIG  
MET  ELKAAR 

  
Contactpersonen: Mies van Marrewijk, 0174-421989 

Ria  Rodenrijs,          070-3293263 
 

GEEN SLAG MISSEN!

Contactpersoon: Leo Noordermeer, tel:070-3902381 of  06-18524509

GEZELLIG SAMEN  BEZIG ZIJN!

Contactpersoon Ria Streef, tel: 070-3666810 



 

63.000 vrijwilligers maken de collecte 
mogelijk 
 

Telefoon 020 589 64 71 of e-mail: vrijwilligers@reumafonds.nl

In alle activiteitengroepen/hobbyclubs  
is plaats voor nieuwe 
enthousiaste deelnemers.  
 

Geef je op bij de contactpersonen! 
     Iedereen is welkom! 



Mevr. W.R.M.A. van  Dijk 

Mevr. H.   Steenhard-Sluyter 

Wij verwelkomen de volgende nieuwe leden: 

Mevr. C.E.M.  Lia Baerwaldt 
Dhr. R.  Rob Binnerts 
Mevr. E.   Collée 

Mevr.  M.S.M.    Corpeleijn – Eding 
Mevr. S.   Doebar 
Dhr. R.A.   Moamed 
Dhr. R.   Nutbeij 
Mevr. G.   Osman 
Mevr. C.   Schröder 
Mevr. A.  van der Ans Werf-Willemsen 
Mevr. M.W.M.  Marga Witkamp 
     



• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

De tijd is te traag voor wie wacht, 
te snel voor wie bevreesd is, te lang voor wie treurt, 
te kort voor wie zich verblijdt, 
maar voor wie liefheeft, duurt de tijd eeuwig. 
Lady Jane Fellowes 
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Takkie de levende 
kerstboom 

De inspanning! 

Het resultaat! 
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De truc met het  
rode balletje 

De loterij kan beginnen 



 

 

Er werd veel bijgepraat! 

De prijzentafel stond  
barstensvol! 



 
 

Bron: www.reumafonds.nl 



Uitleg over de aftrek van specifieke zorgkosten 
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Dit artikel gaat over de aangifte over het belastingjaar 2014.  
U doet deze aangifte in het voorjaar van 2015. 
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Genees- en heelkundige hulp

Reiskosten voor ziekenbezoek

Voorgeschreven medicijnen

Bepaalde hulpmiddelen

Aanpassingen

Vervoer

Lees verder op pagina 22



Dieet op voorschrift

Extra uitgaven voor kleding en beddengoed

Uitgaven voor extra gezinshulp

Verhoging 

Drempel  
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Tekst: Kees Dijkman 

 Deze informatie wordt u aangeboden door Ieder(in). De tekst is met de 
meeste zorgvuldigheid samengesteld, maar u kunt er geen rechten aan 
ontlenen. Voor meer informatie, kijk op www.meerkosten.nl in de rubriek 
'Belastingvoordeel' of download vanaf eind januari 2015 gratis de 
volledige belastingbrochure ‘Belastingvoordeel 2014 voor mensen met 
een handicap of chronische ziekte’ van de webwinkel (rubriek geldzaken) 
op www.iederin.nl.

Nb. Een uitgebreidere versie van dit artikel is opvraagbaar bij het  
secretariaat, contactgegevens vóór in het blad! 

 

We hebben uitdagingen nodig. 
Die zijn goed voor onze gezondheid. 

Carl Jung   



Bron: www.reumafonds.nl 



Ter behandeling van klachten   

• 
• 
• 
• 
• 
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Urine-incontinentie.

Astma. 
 

Binnen de fysiotherapie bestaan veel verschillende vormen, waardoor 
er voor iedere aandoening wel een passende fysiotherapeut bestaat. In 
dit artikel lichten we de voor reumatische aandoeningen relevante 
behandelingen eruit, maar er zijn natuurlijk meer vormen van  fysio-
therapie 
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Bekkenfysio-
therapie, Kinderfysiotherapie, Geriatriefysiotherapie, Hart-, vaat- en 
longfysiotherapie, Oncologiefysiotherapie en Sportfysiotherapie 

• 

• 

• 

• 

• 



Oproep! 
 
 

Zijn er leden  in de Vereniging die,  
al dan niet samen met hun partners,  

en/of vrienden  
interesse hebben in het spelen van : 

    CANASTA 
Vanuit de vereniging is het verzoek gekomen of het mogelijk is om 
tijdens de kaartmiddagen, naast  het jokeren en het klaverjassen, ook 
een (of meer) tafel(s) Canasta te beginnen.   
Hiervoor zijn minimaal 2 en maximaal 6 personen per spel nodig. 

070-3902381 of  06-18524509  
leo.noordermeer@ziggo.nl 

   
  Als er voldoende gegadigden zijn  
  KAN HET SPEL BEGINNEN!. 





 
Bron: Reumafonds 





 
 

Politiek 
 
Politiek is handjes drukken, 
dreigen, sjoemelen en bukken, 
katten uit de bomen kijken, 
overreden, over-lijken, 
schipperen of schaakmat zetten, 
lange speeches, korte metten, 
witte voetjes, pan uit vegen, 
passen, meten, wikken, wegen, 
lachjes, dansjes, Judas-kusjes, 
loeren draaien, dooie musjes, 
veel beloven, vleien, paaien, 
de kunst om om iets heen te draaien, 
d’r is geen liefde, regelrecht, 
en daar is alles mee gezegd. 

 
 
 
Toon Hermans 




