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INLEIDING 

 

Met veel genoegen wordt u hierbij het verslag over het verenigingsjaar 

2016 aangeboden.  

Ook in dit jaar heeft onze Vereniging niet stilgezeten. Het  was een 

druk jaar, zoals altijd eigenlijk. We hebben onze plannen voor een 

groot deel kunnen verwezenlijken.  

 

Zoals u in het jaarverslag kunt lezen, zijn er weer veel activiteiten 

geweest. Met dank aan alle vrijwilligers die de groepsactiviteiten 

draaiende houden. Er zijn zelfs nieuwe initiatieven ontplooid zoals een 

Tai Chigroep.  

 

De maandelijkse informatieavonden met interessante sprekers worden 

door gemiddeld 50 à 60 prersonen bezocht. De avonden worden ook 

aangekondigd op posters die verspreid worden bij reumatologen en 

fysiotherapeuten. We zien dan ook regelmatig nieuwe gezichten ver-

schijnen. Bovendien trekken de inloopdagen ook nieuwe reuma-

patiënten aan.  

  

Wij creëren naamsbekendheid door op diverse plaatsen informatie-

materiaal over onze vereniging neer te leggen en we nemen deel aan 

zorgmarkten in ziekenhuizen en zorgcentra.  

 

Het bestuur onderhoudt goed contact met de reumaconsulenten en 

streeft ernaar een keer per jaar een bijeenkomst met hen te houden. 

Patiënten weten mede door hen de weg naar ons te vinden.  

 

Hoewel we door al het bovenstaande wel degelijk nieuwe leden 

werven,  hebben we helaas toch te maken met een dalend leden-

aantal.  

 

Het bestuur breng vier keer per jaar een contactblad uit en leden 

worden ook op de hoogte gehouden van activiteiten via Facebook. De 

website wordt zo goed mogelijk up to date gehouden met relevante 

informatie.  
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Bestuursleden namen deel aan cursussen voor vrijwilligers-

organisaties en waren aanwezig bij vergaderingen van diverse organi-

saties en informatiedagen die georganiseerd werden door het 

Reumafonds. Bestuursleden waren ook aanwezig bij de viering van 

het 90-jarig bestaan van het Fonds. Aan mij viel de eer om Prinses 

Beatrix, beschermvrouw van het Fonds te ontvangen met bloemen.  

 

Onze jaarlijkse Dagtocht werd door 65 leden bijgewoond en de 

Kersviering ter afsluiting van het jaar was geslaagd met 65 deel-

nemers.  

 

Samen met het laatste contactblad heeft het bestuur een agenda 

meegestuurd naar de leden. Het presentje werd wederom beschik-

baar gesteld door Stichting Vrienden van de Reumapatiënten

vereniging. Alle actieve vrijwilligers hebben een kerstpakket ont-

vangen. 

 

Behalve al het bovenstaande is het bestuur verantwoordelijk voor 

verschillende activiteiten. Het gaat om zaken als de organisatie van 

het vervoer van en naar bijeenkomsten; de hydrotherapiegroepen; het 

schrijven van verjaardagskaarten, attenties voor mensen die in het 

ziekenhuis opgenomen zijn, beheer van de bibliotheek, het maken 

van video en foto's, het beheer van het verenigingsgebouw. Ook om 

het beleggen van een algemene ledenvergadering, de verslaglegging 

van het verenigingsjaar en het innen van contributies en aanvragen 

van subsidies voor verenigingsactiviteiten behoort tot de bestuurs-

taken.  

 

Aan de jaarlijkse collecte voor het Reumafonds hebben twee 

bestuursleden actief deelgenomen door een coördinerende taak op 

zich te nemen.  

 

De activiteiten van onze groepen vinden hoofdzakelijk plaats in ons 

Verenigingsgebouw. Hierdoor wordt het intensief gebruikt hetgeen de 

nodige coördinatie vergt. 
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We danken iedereen die een actieve bijdrage heeft geleverd aan de 

bijeenkomsten. 

Bij de meeste groepsactiviteiten is plaats voor nieuwe deelnemers. 

Kom gerust eens langs!  

 

Wat ons niet gelukt is, is de bijeenkomst voor de nieuwe leden. Daar 

gaan we een vaste datum voor instellen, zodat dat er niet meer door-

heen kan glippen. Want het is belangrijk voor nieuwe leden om te 

ervaren dat ze bij een goede vereniging zijn aangesloten en daar ook 

uitleg en meer achtergrondinformatie over krijgen. Er is dan natuurlijk 

ook gelegenheid om over en weer vragen te stellen. 

 

Er werd wel weer veel gevraagd van de bestuursleden, maar gelukkig 

kon men ook een beroep doen op de vrijwilligers die door hun inzet 

een enorme steun zijn. Het kost wel moeite om leden te motiveren 

maar als ze eenmaal meedraaien, doen ze dat met veel 

enthousiasme. 
     

Omdat veel activiteiten ogenschijnlijk vanzelf lopen, wordt al gauw uit 

het oog verloren dat er toch heel wat voorbereiding voor nodig is en 

dat de bestuursleden allemaal reumapatiënten zijn, die zorgvuldig 

moeten omgaan met hun energie wil het niet fout lopen. 

Het beroep op de partners van de bestuursleden mag niet onvermeld 

blijven. Het is haast een vanzelfsprekendheid geworden dat zij bij 

alles waar hun hulp nodig is meewerken.  

 

Het bestuur dankt dan ook de vrijwilligers, leden en partners/

familieleden hartelijk voor hun hulp en steun en hoopt nog vaak een 

beroep op hen te mogen doen. 

En verder danken we alle mensen die op wat voor manier dan ook bij-

dragen aan het goed  draaiende houden van de vereniging, waarbij 

we de donateurs zeker niet moeten vergeten. 
 

Wij danken de Rode Kruishelpers voor hun assistentie bij de Dagtocht 

en de Kerstviering. De samenwerking en contacten met het Rode 

Kruis verliepen weer prima.   
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De uitstekende onderlinge samenwerking en de teamgeest hebben 

ervoor gezorgd dat wij als bestuur het verslagjaar goed hebben 

kunnen afronden. Dan blijkt eens te meer hoe belangrijk de sfeer is 

waarbinnen je met elkaar het vele werk verricht.  

 

Namens het bestuur van de RPV Den  Haag e.o., 

Marian Fase, voorzitter   
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LEDENBESTAND 

Op 1 januari 2016 had de vereniging 822 leden 

In de loop van het jaar zijn er 39 nieuwe leden bijgekomen 

16 leden zijn er in dit jaar overleden. 

24 mensen hebben hun lidmaatschap in de loop van het jaar per 1 

januari 2017 opgezegd.  

Op 31 december 2016 heeft de vereniging 845 leden. 

Per 1 januari 2017 worden er helaas 18 mensen geroyeerd omdat zij 

de contributie niet betaald hebben. 

 

DONATEURS 

Het aantal donateurs in 2016 was 3. Maar natuurlijk hebben ook dit 

jaar weer een groot aantal mensen een extra donatie bij hun contri-

butie gedaan. 

 

BESTUUR 

Er waren  in 2016 een aantal wijzigingen in het bestuur. De penning-

meester Ron Brabander stopte wegens persoonlijke omstandigheden 

waarna het bestuur Elma v.d. Hoeven heeft gevraagd of zij terug wilde 

komen als penningmeester, wat zij gelukkig graag wilde.  

Leo Noordermeer heeft helaas besloten om zijn bestuursfunctie neer 

te leggen. Het bestuur is hem mede namens de leden zeer dankbaar 

voor zijn jarenlange actieve bijdrage aan het reilen en zeilen van de  

RPV Den Haag. Leo blijft zich als actieve vrijwilliger inzetten voor de 

vereniging. 

We namen ook afscheid van Ria Streef.  

 

Het bestuur is als volgt samengesteld:  

Marian Fase .................................................................... .…..voorzitter 

Nathalie Bogte ........................................................ .…..vice-voorzitter 

Anja Noordam ................................................................ .…..secretaris 

Elma van der Hoeven .............................................. …penningmeester 

Joyce Numann ............................................................. .…..bestuurslid 

Marijke Pleune ............................................................. .…..bestuurslid 
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Vergaderingen 

Het algemeen bestuur vergaderde in 2016 maandelijks behalve in de 

maand juli en december.  

Het dagelijkse bestuur kwam, als dit nodig was een uur voor elke 

vergadering bijeen maar veelal werd er door het dagelijkse bestuur via 

de e-mail  of telefonisch overlegd.  

 

Commissies 

Het contactblad is ook dit jaar vier keer verschenen. Daarvoor is de 

redactiecommissie telkens bijeengekomen. 

  

De verzendcommissie kwam een aantal maal bijeen voor het ver-

zenden van het contactblad, het jaarverslag, de stukken van de 

Algemene Ledenvergadering en de agenda voor het nieuwe jaar. 

  

Contacten met andere organisaties 

Onze vereniging is aangesloten bij  Zorgbelang Zuid-Holland 

West. De ledenvergaderingen werden waar mogelijk bijgewoond door 

de voorzitter en of een bestuurslid. 

Aan de sectie chronische patiëntenorganisaties werd deelgenomen 

door de voorzitter en/of andere bestuursleden. 

  

De bijeenkomsten van Voorall werden bijgewoond door de voorzitter 

of een van de bestuursleden.  

 

Het bestuur is naar de twee bestuursdagen van het Reumafonds 

geweest. In mei en in november. In november was de viering van het 

90 jarig bestaan van het Reumafonds. 

  

Elma van der Hoeven neemt deel aan de cliëntenraad van het Sophia 

revalidatiecentrum. 

  

Er werd contact onderhouden met stichting Buddy netwerk over de 

inzet van de buddy`s bij onze reumapatiënten, deze bijeenkomsten 

werden ook bijgewoond door onze voorzitter waar mogelijk. 
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Nog wat snippers  

Er werd dit jaar geen bijeenkomst gehouden voor de nieuwe leden. De 

leden hebben uitleg gekregen per brief over het reilen en zeilen van de 

Vereniging en als zij naar aanleiding van de brief nog vragen hadden 

dan konden zij alsnog een afspraak maken met een van de bestuurs-

leden. Dit is echter niet gebeurd. 

Er werd deelgenomen aan “open huis” dagen en beurzen, zorg-

markten of bijeenkomsten in verzorgingshuizen/ziekenhuizen, 

revalidatiecentrum e.d. Op Wereld Reumadag stonden wij met een 

kraam in het Haga Ziekenhuis aan de Leyweg. 

 

Ombudswerk  

Contact met de ombudswerker vindt  plaats op aanvraag ;  

de contacten vinden meestal plaats via de e-mail of  via telefonisch 

contact.  

Soms wordt om advies/verwijzing gevraagd, de andere keer heeft men 

alleen een gesprekspartner nodig om de eigen gedachten even op 

een rij te kunnen zetten. Meestal is luisteren voldoende.  

  

Er zijn dit jaar geen aanvragen geweest voor huisbezoeken; wellicht 

komt dat omdat steeds meer leden het medium Internet gebruiken om 

aan informatie te komen. Ook krijgen reumapatiënten vaak informatie  

en ondersteuning via de reumaconsulenten, die verbonden zijn aan de 

praktijk van de eigen  Reumatoloog. 

 

De ombudswerker voedt, vanuit haar vroegere ervaringen in de 

redactiecommissie,  het Contactblad met relevante en interessante  

(medische) artikelen en weetjes teneinde de huidige redactieleden  te  

ondersteunen en de leden te informeren, zodat men hiermee zijn/haar 

voordeel kan doen.  

 

M.i.v. 1 januari 2017 leg  ik  mijn  taken  als  ombudswerker neer. 

Johanna Scholten 
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ACTIVITEITEN 

CONTACTEN MET DE LEDEN 

 

Informatieavonden 

Overzicht van de avondbijeenkomsten van de R.P.V. Den Haag e.o. 

 

16 februari: Medewerkers van de Belastingdienst   geven een 

duidelijke uiteenzetting over de laatste ontwikkelingen voor chronisch 

zieken. 

 

15 maart: De algemene ledenvergadering: informatie over 

bestuursfuncties en het financieel overzicht van 2015. 

 

19 april: Dr. Huidekoper, reumatoloog en verbonden aan het 

Bronovo Ziekenhuis geeft een uiteenzetting over de symptomen, 

oorzaak en behandeling van osteoporose. 

 

17 mei: De firma Medipoint adviseert over het gebruik van 

hulpmiddelen en de vergoedingen van deze producten. 

 

21 juni: Adviescentrum MEE is een instantie die mensen 

ondersteunt bij het aanvragen van een indicatie, als voorbereiding op 

een gesprek met de gemeente of UWV. 

 

20 september: Reumaconsulente Marlies den Drijver van het 

Haga Ziekenhuis geeft voorlichting over de ondersteuning die zij en 

haar collega’s kunnen geven bij R.A. en beantwoordt tal van vragen 

uit de dagelijkse praktijk. 

 

18 oktober: Livit Orthopedie legt uit welke mogelijkheden zij 

kunnen aanbieden op het gebied van spalken, zilveren orthesen, 

orthopedische schoenen en de vergoedingen hiervan door de 

zorgverzekeraars. 

 

15 november: Oogarts Dr. Kuppens van het Haga Ziekenhuis 

geeft een duidelijke uiteenzetting over de complicaties voor 
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Reumatoïde Artritis patiënten bij inwendige oog– en hoornvlies 

ontstekingen, het buitenste omhulsel van de oogbol en het syndroom 

van Sjögren.  

De informatieavonden werden georganiseerd door Marijke Pleune. 

Elke 3e dinsdagavond van de maand is er een informatieavond in 

Wijkcentrum Vrederust te Den Haag. 

 

Dagtocht 

Op dinsdag 7 juni vertrokken we met 80 deelnemers in 2 bussen 

richting Utrecht.  Na een koffiestop in de Meern kwamen we om 12.30 

uur aan in het pittoreske Giethoorn waar we ons een uurtje zelf 

konden vermaken. Het was schitterend weer dus er werd gewandeld, 

geluncht op terrassen aan het water en het Museum de Oude Aarde 

werd bezocht. 

 

Omstreeks 13.45 vertrokken we met 2 boten voor een rondvaart door 

het sprookjesdorp Giethoorn. Helaas konden niet alle mensen met 

een rolstoel meevaren. Tijdens de vaartocht vertelde de schipper 

mooie verhalen over wat we onderweg allemaal tegenkwamen, zoals 

bijvoorbeeld dat Giethoorn (ook wel Venetië van het Noorden 

genoemd) 172 bruggen heeft en bezocht wordt door 1,5 miljoen 

toeristen per jaar! 

 

Na een klein uurtje te hebben gevaren, reden we met de bussen naar 

Staphorst waar we 2 gidsen oppikten voor een rondrit door het 

gelovige dorp. Er werd veel verteld over de geschiedenis en tradities 

van dit bijzondere dorp. We kwamen natuurlijk ook nog een aantal 

Staphorsters in klederdracht tegen.  

Na deze boeiende vertelling kwamen we om 17.00 uur aan in 

Restaurant ‘t Centrum, waar iedereen kon smullen van een 

driegangendiner.  Na afloop vertrokken we weer richting Den Haag, 

waar we om 21.15 uur arriveerden bij het verzamelpunt.   

 

Het was een leuke gevarieerde dagtocht, waarbij het prachtige weer 

zorgde voor tevreden en blije gezichten.  

Onze dank gaat uit naar Arnold en Piet, van het Rode Kruis, die ons 
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hielpen bij o.a. de rolstoelers.  En natuurlijk Marijke en Nathalie, voor 

het voorbereiden en organiseren van deze geslaagde dag! 

 

Kerstviering 

Op dinsdag 13 december was onze jaarlijkse kerstviering, dit jaar in 

Restaurant & Partycentrum Madestein. Vanaf 10.00 uur was er een 

gevarieerd programma samengesteld door de dames van de 

kerstcommissie; Marijke Pleune en Nathalie Bogte.  

 

De dag begon met een welkomstwoord van de voorzitter, Marian 

Fase. De groep van 63 deelnemers genoot van koffie met gebak van 

Boheemen. Daarna gingen ruim 40 deelnemers in de aangrenzende 

zaal  aan de slag om een kerststuk te maken, onder deskundige 

leiding van Elleke Jutte en haar zus Celia van Fleur Elleke. 

 

Tijdens dit uur kon iedereen een drankje naar keuze bestellen. Er 

werd veelvuldig genoten van advocaat met slagroom! Terug in de 

grote zaal werden we vermaakt door de zangeressen Carolien & 

Marylinn die een heel kerstrepertoire hadden ingestudeerd. Met hun 

gitaren zorgden ze voor een fijne kerstsfeer, terwijl iedereen kon 

meezingen met de meegebrachte teksten.  

 

Aansluitend werden we verwend met een uitgebreid lunchbuffet. 

Vervolgens ging de loterij van start. Er werden 2 rondes gespeeld 

waarin leuke prijsjes werden gewonnen. Ondertussen werd nog een 

drankje geserveerd met kerstchocolaatjes.  

Aan het eind van de dag werden we verrast door de komst van 

Wethouder Karsten Klein, die de Stadsspeld kwam uitreiken aan 

bestuurslid Anja v.d. Bergh, die al meer dan 10 jaar onze gewaar-

deerde secretaris is. De familie van Anja was naar de uitreiking 

gekomen. Met elkaar werd met een feestelijk glas bubbels geproost 

op Anja en op 2017.  Om 16.30 uur werd deze mooie dag afgesloten 

en ging iedereen huiswaarts. De meesten met mooi zelfgemaakt 

kerststuk en gewonnen prijsjes.  

We bedanken de medewerkers van het Rode Kruis, Arnold van 

Ellinkhuizen en Joop van de Ende. 
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INFORMATIE 

Website 

Met ruim 1800 bezoeken in 2016 blijkt de website nog steeds een 

belangrijke bron van informatie voor mensen die iets willen weten over 

de RPV zelf, een van de activiteiten die georganiseerd worden of een 

van de andere zaken die op de site wordt aangeboden. Vanzelf-

sprekend wordt de site zo veel mogelijk up-to-date gehouden om 

iedereen zo goed mogelijk van dienst te zijn. 

 

Zoals vanouds zijn de jaarverslagen, handig-om-te-bewaren-boekjes 

en andere interessante artikelen te vinden in de 'Downloads' sectie. 

Recentelijk hebben de contactbladen hun eigen pagina gekregen 

zodat deze makkelijker bereikbaar zijn. Deze pagina bevat links naar 

de contactbladen vanaf 2013. De secties 'Bestuur' en 'Contacten' 

bevatten belangrijke gegevens van het bestuur en de verschillende 

groepen binnen de RPV. Naast de website is er sinds kort ook een 

Facebook pagina. Een link naar de Facebook pagina is beschikbaar 

op de pagina 'Informatie' van de website. 

 

Mocht u zelf een website of (online) artikel vinden waarvan u denkt dat 

het voor meerdere mensen interessant is, dan kunt u dit mailen naar 

onderstaand adres zodat ik dit wellicht kan toevoegen binnen de 

'Handige Links', 'Actueel' of een andere sectie. 

 

Website-beheerder 

Carsten van der Hoeven 

E-mail: webmaster.rpv.denhaag@gmail.com 

 

mailto:webmaster.rpv.denhaag@gmail.com
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GROEPSACTIVITEITEN 

Middagbijeenkomsten 

In januari hadden we een gezellige nieuwjaarsbijeenkomst. 

In februari hebben we een kaart gemaakt met hobbydots. Dat is net 

een vlooienspel. Het resultaat was geweldig. 

In maart kwam Elleke Jutte een bloemstukje met ons maken. 

In april hebben we spelletjes gedaan.  

Eind april zijn we gaan lunchen in de Haagsche Beek.  

In mei hadden we geen bijeenkomst i.v.m. Bevrijdingsdag. 

In juni hebben we weer een leuke hobbydots kaart gemaakt. We 

vinden het steeds leuker worden. 

In september lekker bijgepraat na de vakantie. 

In oktober kwam Elleke weer een prachtig bloemstukje met ons 

maken. 

In november kwam het droeve bericht dat een van onze trouwe leden, 

Lilly Hempenius, was overleden. De dag erna was de uitvaart dus we 

hebben veel gepraat en elkaar gesteund. 

In december hadden we een gezellige sinterklaasmiddag met veel 

lekkkers. 

Contactpersoon: Ria Streef, tel. 070-3666810 

 

50 plus groep 

De 50+ groep is, door persoonlijke omstandigheden van contact-

persoon Ria Rodenrijs nog niet bijeengeweest dit jaar. De groep wil 

niet zonder inbreng van de contactpersoon starten. 

We gaan volgend jaar weer een poging doen. 

Contactpersoon: Ria Rodenrijs, tel. 070-3293263 

 

Bechterew-oefengroepen 

2016…………………………. 

Een jaar met ups en downs. 

De opkomst was niet altijd geweldig, dit was mede door ziekte, 

ongeval of de gevolgen van de ziekte Bechterew zelf. 

Joke Kamphuis viel in haar vakantie, kwam lelijk ten val  en liep 

ernstige breuken op. Wim de Jong onderging een openhartoperatie.  
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Beiden zijn inmiddels hersteld en trainen weer mee. 

Op 9 April hebben wij meegedaan met het volleybaltoernooi van 

Stichting Bechterew in Beweging. 

Wij hadden te maken met erg zware tegenpartijen dit keer.  

Ondanks dat was het een erg gezellige dag. Dus 2017 naar de 

Galgenwaard in Utrecht! 

Wij zijn als groep uit eten geweest, dit keer was het in Party centrum 

Madestein. 

We zijn van fysiotherapeut gewisseld.  

Wij worden nu getraind door Sascha van der Knaap en Miriam de 

Maa. 

Op Tweede Kerstdag kregen we het bericht dat oud-lid Gabriel Meijer 

is overleden na een ziekbed van 18 maanden. Hij werd 70 jaar. 

Op de valreep van het jaar kwam er een nieuwe deelnemer bij. 

We hopen op meer jonge aanwas. 

Contactpersoon: Truus van der Ende, tel: 070-3913034 

 

Hydrotherapie-oefengroepen 

Hydrotherapie is bewegen in warm water met een temperatuur tussen 

de 32°  en 34° onder begeleiding van een fysiotherapeut. Het aantal 

personen dat nu nog deelneemt aan de hydrotherapie is 185. Er is 

geen wachtlijst, behalve voor Bronovo, maar vaak is deze lijst erg kort 

en snel opgelost. 

Inmiddels is de watertemperatuur in het Sophia Revalidatiecentrum 

onder controle, Er zijn in de loop van het jaar veel mensen afgehaakt 

zeker op de vrijdag. Wij hopen dat dit het komende jaar weer aantrekt.  

De zorgverzekeringen gaan steeds meer knijpen in hun vergoedingen 

waardoor er steeds minder gedeclareerd kan worden. 

Voor 2017 komt er geen verhoging voor de bijdrage hydrotherapie. 

Deze blijft voor hydrotherapie € 16,- per maand. Menzis (voorheen 

Azivo) blijft (indien u juist verzekerd bent) de hydrotherapie vergoeden 

tot een maximum van € 100,- per jaar. 

In het Revalidatiecentrum Sophia wordt op maandagavond en vrijdag-

avond geoefend onder leiding van Shariff Bansraj. Vaste vervanger is 

Wieske v.d. Hoeven. 
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Op dinsdagmiddag wordt er in Bronovo met 2 groepjes geoefend, dit 

onder leiding van Lydeke Verdegaal en Eveline Beukers. 

In Woonzorgcentrum Steenvoorde zijn er 4 groepen die onder leiding 

van groepspraktijk Fysio Totaal oefenen.  

Het oefenen doet men naar eigen kunnen. Alle spiergroepen worden 

bereikt en zo worden ze minimaal 1x per week aan het werk gezet. 

Het is goed voor uw algehele conditie. 

Tijdens het oefenen wordt er veel gekletst en gelachen. Vaak is er na 

de les nog gelegenheid voor een kopje koffie. 

 

Elma van der Hoeven 

Contactpersoon alle hydrogroepen 

 

Fitness 

Helaas is door verandering van eigenaar en door de bezuinigingen het 

uurtje fitness komen te vervallen bij Fit All Day aan de Handelskade in 

Rijswijk voor de leden van de vereniging. De deelnemers die lid waren 

kunnen nog steeds een uur fitnessen maar dan helaas zonder bege-

leiding van een fysiotherapeut. Wel kunnen zij gebruik maken van alle 

andere faciliteiten en van de groepslessen op de dinsdagochtend 

vanaf 11 uur. De kosten blijven € 15,00 per maand!  

De eerste proefles is gratis.     

Contactpersoon: Anja van den Bergh- Noordam 070-8889236, email: 

jeli@ziggo.nl 

 

Contactgroep Rijswijk 

Wij hebben een heel fijn jaar gehad en hebben leuke dingen gemaakt 

en met veel plezier.  

De ruimte waar wij eerst zaten werd te duur voor ons en daarom zijn 

we inmiddels verhuisd naar mijn huis. De dames vinden het heel 

gezellig, zeker ook omdat mijn man bijna iedere keer iets lekkers voor 

ze maakt.  

Helaas is Yolanda van ons clubje plotseling overleden.    

Het groepje wat er nu is kan best uitgebreid worden. Dus dames er is 

nog plaats voor twee personen. Hebben jullie zin om te knutselen, 
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meld je dan aan bij mij. Lachen en praten doen wij ook. Wij maken 

hele mooie kaarten en borduren en verven en nog veel meer. 

En dit jaar gaan wij weer lekker verder en maken er een heel fijn 2017 

van. De tijden dat wij er zijn is iedere 2e en 4e maandag.  

Contactpersoon: Henriette Godschalk, tel. 070-3941312 

Johan Brouwerstraat 13, Rijswijk 

 

R.P.V. Kaartclub 

Het jaar 2016 is weer voorbij gevlogen en de kaartclub heeft een zeer 

gezellig jaar achter zich. We schommelen nog steeds rond de 14 

leden. De ene moet afhaken wegens ziekte en de ander meldt zich 

weer aan. Natuurlijk hadden we weer de speciale kaartmiddagen rond 

Pasen en voor de vakantie.  We sloten die af met een prijsje en een 

hapje en drankje. De kerstbijeenkomst op 22 december j.l. was het 

hoogtepunt met de 3 prijswinnaars met klaverjassen en 3 met 

Canasta. Iedereen kon een lekkernij voor de feestdagen meenemen. 

Ook hierbij natuurlijk een toost op de feestdagen en een zeer fijn 

2017.  

Mocht u na dit gelezen te hebben ook zin hebben in een sportief kaart-

gebeuren in deze zeer gezellige groep, dan bent u van harte welkom 

in het verenigingsgebouw aan de Aaltje Noordewierstraat 276 

Loosduinen.  

Voor meer informatie contactpersoon:   

Leo Noordermeer, tel. 06-18524509.  

 

Fibromyalgie-groep 

De Contactgroep Fibromyalgiegroep komt elke 1e en 2e maandag-

middag bij elkaar van 13.30 tot 15.30 uur met uitzondering van juli en 

augustus. 

Wij zijn creatief bezig met kaarten borduren en we hebben een 

luisterend oor voor elkaar.  

Adres: Verenigingsgebouw Aaltje Noorderwierstraat 276 Den haag. 

Contactpersoon: Marie-Thérèse Timmer  tel. 070-3974508 
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Hobbyclub maandagmiddag 

Dit jaar is heel gezellig verlopen. We hebben er weer 2 nieuwe leden 

bij en het klikt super. We maken allerlei dingen, maar vooral kaarten 

en we steunen elkaar waar nodig is. Met ze allen zijn we een zeer 

hechte groep. Als je nog tijd over hebt, kom dan ook eens langs op de 

2e en 4e maandag v.d. maand in het Verenigingsgebouw aan de 

Aaltje Noordewierstraat 276 Loosduinen van af 13.30 tot 16.00 uur 

groetjes en tot ziens.  

Contactpersoon: Marga Noordermeer-Rutgrink, tel 06-46354187 of 

070-3902381   

 

De Timmerclub  

Als timmerclub zijn we gezellig bezig geweest met het maken van 

olifanten, paarden en neushoorns. Ja allemaal van hout. Ook hebben 

we nestkastjes gemaakt. Ik ben bezig met een gans op ware grootte. 

Kees Aaldijk is druk in de weer met het ontwikkelen van zijn project 

aanstekerhouders. Onze club is klein maar erg gezellig.  We willen 

graag wat leden erbij. Want is het niet leuk om je kind of kleinkind een 

eigengemaakt cadeau te geven? We zijn er iedere woensdag van 

13.30 uur tot 16.00 uur. Ik kijk naar jullie uit. 

Contactpersoon: Lia van der Laan 

 

De Crazy Darts 

De Crazy Darts is er voor reumapatiënten die elke 2e en 4e dinsdag-

avond van de maand gezellig bij elkaar komen om te darten. We 

spelen dan een competitie vóór de vakantie en een competitie na de 

vakantie. Ook vaak nog extra competities rond feestdagen, alles met 

bijbehorende prijzen!  

We hebben samen veel plezier, maar er zijn ook minder prettige 

dingen, onvermijdelijk natuurlijk! 

In januari 2016 overleed ons lid Bram Pennings, man van Truus en 

zoon van Josephina. We missen Bram nog iedere dart avond en 

hebben besloten het paastoernooi naar Bram te vernoemen. 

Ook in 2016 hebben we weer met z’n allen de boot genomen. We 

hebben op een fantastische dag door het Westland gevaren. 
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Halverwege de tocht hebben we van een smakelijke pauze genoten in 

restaurant de Jachthaven te Kwintsheul.  En daarna hebben we een 

prachtige rondleiding gehad in de Historische Druivenkwekerij 

Sonnehoeck. Dit bedrijf bestaat al sinds 1729 en is een rijks-

monument.  

 

En in de nazomer was er een heel gezellige bbq-middag bij Joke in de 

tuin. We hadden weer eens geluk met het weer. 

We hebben nieuwe dartborden gekocht in 2016. Dit jaar stemde het 

bestuur in met het vervangen van de elektronische borden door 

gewone borden. Vanwege toch wel snelle slijtage van de dure elektro-

nische  borden waren de kosten voor de dartclub bijna niet meer op te 

brengen. Wij zijn blij met de toestemming van het Bestuur van de RPV 

en gooien inmiddels op de gewone borden. Er moet nu wel veel 

gerekend worden en dat houdt ons geestelijk actief. 

 

Het Sinterklaasfeest kon dit jaar geen doorgang vinden vanwege 

ziekte. Zowel Joke als Kees waren even geveld. Maar in plaats van 

Sinterklaas was er dit jaar een echt kerstfeest met een heuse 

kerstman en een pakje voor ieder van ons na een spectaculaire 

dobbelspelstrijd.  

Het jaarlijkse gezamenlijke kerstdiner is verplaatst naar volgend jaar. 

Dan doen we geen diner maar een Nieuwjaarlunch in de Haagse 

Beek.  

 

Dit jaar hebben we er weer een nieuw lid bij: Michel Voorn is terug na 

een lange periode van afwezigheid. Toch zou het leuk zijn om wat 

meer mensen bij de Dartclub te kunnen begroeten, want hoe meer 

zielen hoe meer vreugd. Dus schroom niet om een keer vrijblijvend 

binnen te lopen in het verenigingsgebouw aan de Aaltje 

Noordewierstraat 276 (in het contactblad staan tijden en telefoon-

nummers!). 

Contactpersonen: Joke Tijsmans,  Kees Aaldijk
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LOTGENOTENCONTACT 

Inloopochtenden 2016 

De inloopochtenden werden ook afgelopen jaar elke 2e woensdag-

ochtend van de maand tussen 11.00 en 13.00 uur gehouden, behalve 

in juli en augustus. 

 

We hebben ongeveer tien mensen met een reumatische ziekte of 

aandoening, of vragen over deze aandoening, tijdens de 

inloopochtenden ontvangen. 

Veel mensen, met verschillende aandoeningen, reageerden op de 

berichten in de huis-aan-huisbladen, maar ook mensen met andere 

vragen kwamen langs.  

In totaal hebben ongeveer 13 mensen in 2016 de weg naar ons 

gevonden. 

 

Sommige “patiënten” waren blij dat zij op de inloopochtenden, ook in 

andere bezoekers, lotgenoten ontmoetten.  

Vooral de informatie brochures werden door de bezoekers zeer op 

prijs gesteld. 

Ook heeft, naar wij aannemen, een bezoek aan ons, nogal eens, tot 

een aanmelding als lid van de Vereniging geleid. 

Meestal hebben wij bezoekers aangespoord om een (versneld) 

bezoek aan huisarts of specialist te brengen. 

 

Dat de mensen de weg naar de inloopochtenden vonden was en is 

nog steeds te danken aan de publiciteit, de activiteiten van de 

inloopochtend zijn op de webpagina’s van de “Posthoorn” en “De 

Nieuwe Loosduinse Krant” geplaatst, de edities van “De Nieuwe 

Loosduinse krant”, de “Wassenaarse krant” en nog een aantal huis-

aan-huis wijkbladen in Den Haag en omstreken plaatsen de aan-

kondiging op ons verzoek, ook het “AD” geeft het als wijkbericht door, 

waarvoor allen vanaf deze plaats hartelijk bedankt worden. 

Ook in ons contactblad wordt de aandacht gevestigd op de 

inloopochtenden. 
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Door het ontmoeten van lotgenoten, het op tafel kunnen leggen van 

problemen (klein of groot) waarvoor begrip is van mensen met gelijk-

soortige ervaringen en het krijgen van informatie die men nog niet 

had, gingen onze bezoekers ook dit jaar meestal optimistischer huis-

waarts dan zij binnenkwamen. Begin dit jaar kwam iemand hierover 

ons nog informeren en dankzeggen voor advies eerder dit jaar. 

 

Wij wensen iedereen een goed 2017 en nodigen u uit om ook eens bij 

ons langs te komen, neem iemand mee, of vraag in uw omgeving of er 

iemand informatie nodig heeft over haar/zijn of uw reumatische aan-

doening. Tot ziens ! 

Contactpersonen: 

Anita Guldemond, tel: 06-51600688 

Kees Aaldijk, tel: 070-3801340 
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