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Informatiewijzer

Heeft u informatie nodig? Neem dan contact op met:

Gastvrouw
Greet van Gessel
Informatie en voorlichting
Aanmelding nieuwe leden
Aanmelding activiteiten
06 83 40 78 50
secretariaatrveindhoven@gmail.com
Gastvrouw
Chantal van Dijke
Informatie en voorlichting
Aanmelding nieuwe leden
Aanmelding activiteiten
06 11 52 59 09
secretariaatrveindhoven@gmail.com
Secretaris - Vicevoorzitter
Lillian Korremans
Correspondentie
Vragen voor de ledenadministratie
Informatie nieuwe leden
Externe contacten
040 248 88 28
secretariaatrveindhoven@gmail.com

Wij werken samen met:
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Penningmeester
Hans Martens
Informatie financiële zaken
Eigen bijdrage
beweegactiviteiten
Contributie
06 12 82 26 83
j.martensrpv@gmail.com
Coördinator Hydrotherapie
Jeanne Hendriks
Aanmeldingen
Wijzigingen of annuleringen
040 253 40 38
aphendriksvrijsen@onsbrabantnet.nl
Coördinator Tai Chi,
Nordic Walking
Mary Brands
Aanmeldingen
Wijzigingen of annuleringen
040 221 80 26
secretariaatrveindhoven@gmail.com
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Reumavereniging Regio Eindhoven
Postbus 2222, 5600 CE Eindhoven
Telefoon: 06 83 40 78 50
E-mail: secretariaatrveindhoven@gmail.com
Internet: www.rpveindhoven.nl
Bankrekening IBAN: NL92INGB0.004.163.544
Inschrijfnummer KvK: 40.23.53.12
Aangesloten bij het Reumafonds, de NPCF en lid van Ieder(in)
voorheen de CG Raad (Chronisch zieken en Gehandicapten)
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Het bestuur aan het woord
Ik wil graag drie dingen met u bespreken:

Thermaalbad Arcen

17 maart hebben wij weer kunnen genieten van een heerlijke ontspannende dag in het thermaalbad Arcen. Bij het naar huis gaan werd ons
de vraag gesteld of we de volgende keer niet langer kunnen blijven. In
de bus hebben we toen gevraagd even aan te geven wie voor en wie
tegen was. De uitslag verraste ons volkomen. De meesten waren voor.
Nu willen we dat in september best een keer proberen. Na aankomst op
de parkeerplaats bij de Tongelreep hebben we nog even met een aantal
mensen staan brainstormen over de beste indeling en we zijn, denk ik,
tot een aardig compromis gekomen. We zullen geen koffie drinken na
afloop in het restaurant, maar direct naar de bus gaan.
De koffie/thee en de Limburgse vlaai kan iedereen gebruiken in het
restaurant in het bad. Precies op die tijd die hem of haar het beste uitkomt. Het voordeel hiervan is dat er langer badplezier is en we toch
weer op ongeveer dezelfde tijd thuis zijn. Voor de juiste tijden en
de prijs kunt u even verderop in dit blad de uitnodiging bekijken.
Na afloop van ons bezoek op 22 september komen we weer bij u terug
om te horen of dit voor herhaling vatbaar is, of dat u zegt nee twee en
half uur is lang genoeg. Ik houd u uiteraard op de hoogte.

€ 25,- korting op een
10-badenkaart
(4 uur entree)
voor

120,-

Tegen inlevering van deze bon ontvangt u de korting.
Deze actie is geldig t/m 31 december 2015.
Maximaal 2 kaarten per voucher.

Klein Vink 11
5944 EX Arcen
Tel.: 077 - 473 24 24
info@thermaalbad.nl
www.thermaalbad.nl
Openingstijden ma - zo: 08.30 t/m 23.00 uur
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RVE

Van 145,-

Los in het boekje vind u een uitnodiging voor de busreis op 23 juni. U
ziet we vertrekken later dan gewoonlijk. Voorgaande jaren hebben we
bustochten gehad van 9.00 uur tot 21.30 uur. Vorig jaar was ook voor
het eerst dat we de prijs zo hebben moeten aanpassen. Dit jaar hebben
we gekozen voor een kortere reis. Later van huis gaan betekent dat we
u geen lunch meer aanbieden, uiteraard wel koffie met gebak en de afsluiting met een heerlijk diner. Dit houdt echter ook in dat we maar één
doel / activiteit op het programma hebben, dit alles om de kosten van
de reis te kunnen drukken en het zo voor meer mensen mogelijk maken
om ook mee te gaan. Bekijkt u de uitnodiging rustig en u zult zien dat
we toch weer een fijne reis voor u hebben samengesteld. Ik hoop op
een grote opkomst.
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Verderop in ’t Contact ziet u een drietal vacatures staan. Wij vragen
een secretaris ter vervanging van Lillian Korremans. Zij heeft dit werk
een groot aantal jaren gedaan. Zij is met stip het langst zittend bestuurslid van ons allemaal. Tijd voor haar om wat gas terug te nemen
en haar schaarse vrije tijd anders in te vullen. Dan de functie PR/redactielid. Yvonne Arts heeft dit altijd met hart en ziel gedaan, echter haar
gezondheid laat een dergelijk intensieve taak niet meer toe. Zij gaat
niet echt weg, maar zal ons in lichtere mate nog ondersteunen. En als
laatste de functie van voorzitter. Ik ben altijd blij en dankbaar geweest
dat ik een aantal jaren uw voorzitter mocht zijn. Door mijn plannen om
te gaan verhuizen (niet ver weg, maar toch buiten de regio) zal mijn
sociale leven zich minder afspelen in Eindhoven en omgeving en dat is
voor de vereniging en de verplichtingen van een voorzitter niet handig.
Vandaar!

Neemt u de hamer op?
Uiteraard horen we graag uw mening over wat we hier besproken
hebben. U kunt altijd mij of een van de andere bestuursleden aanspreken. Wij luisteren niet alleen, maar gaan ook altijd met uw opmerkingen of voorstellen aan de slag.
Ik wens u, voor diegene die met een of met alle twee de uitstapjes
meegaan, veel plezier en voor iedereen een heerlijke zonnige en
warme zomer.

Inge Beekmans			
voorzitter
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Van de redactie

Nu even niet!

Genietend van het zonnetje, van al die gratis vitamine D die
mijn lijf in de zon opdoet, gaan mijn gedachten naar de heerlijke
zomermaanden die voor ons liggen. Zonder jas naar buiten, tuinieren,
wandelen, fietsen, lezen onder de parasol; allemaal bezigheden buiten
die het leven zoveel aangenamer maken. Heerlijk op terras buiten eten,
met als grootste zorg de wespen op afstand houden. (Tip: kommetje
koud water met hele kruidnagels erin. Vinden wespen vies.)
Vind ons leuk!
Ondertussen is uw vereniging deze zomer volop in beweging! Ik mag nu
alvast verklappen dat we in de zomer werken aan een nieuwe website.
Waarschijnlijk is hij na de zomer klaar! Het nieuwe webadres kent u al:
www.rveindhoven.nl. Het oude adres zonder de p. En u kunt ons nu al
bezoeken op facebook: www.facebook.com/reumaverenigingeindhoven.
Neem eens een kijkje, vind ons leuk, reageer en deel onze berichten
of laat een berichtje achter. Op die manier brengen we de vereniging
onder de aandacht van veel meer mensen!
Nostalgisch met de stoomtrein
Onze jaarlijkse busreis voert dit jaar naar de groene heuvels van
Limburgs Valkenburg en daar maken we een tochtje met een
7

Onze diensten

UW PREFAB MANTELZORGWONING
IN ÉÉN DAG GEPLAATST!

+ prefab aan- en uitbouw, waaronder
complete mantelzorgwoningen
+ dakkapellen
+ vloeren
+ kozijnen en deuren
+ totaalonderhoud

Uw voordelen
Wanneer u door gezondheidsklachten en/of ouderdom niet meer (helemaal) zelfstandig kunt
wonen, dan is een aangebouwde mantelzorgwoning een prima oplossing. Met een Prefab
mantelzorgwoning van HG Bouwtechniek heeft u in één dag een extra woning aan (of
geheel los van) uw eigen huis of het huis van uw kind. De woning zetten we in onze
werkplaats in elkaar en wordt vervolgens snel en vakkundig bij u gemonteerd. Het is een
oplossing die vele malen goedkoper is dan reguliere bouwmethoden. Ook al omdat veel
gemeentes, in het kader van de WMO, subsidies geven op deze zorgwoningen. Graag
bespreken we bij u thuis de mogelijkheden van uw Prefab mantelzorgwoning en maken
we voor u een heldere offerte. Bel vandaag nog voor een afspraak: 0416 - 56 00 17.
Of mail: info@hg-bouwtechniek.nl. Meer informatie: www.prefab-aanbouw-uitbouw.nl.

HG BOUWTECHNIEK BV
Berkhaag 4, 5161 CC Sprang-Capelle
Tel: 0416 - 56 00 17

E-mail: info@hg-bouwtechniek.nl
Internet: www.hg-bouwtechniek.nl

+ zelfstandig wonen, met zorg van uw
kind(eren) ‘om de hoek’
+ beduidend goedkoper dan
regulier bouwen
+ subsidiemogelijkheden voor
financiering
+ zorgeloze, snelle plaatsing in één dag
+ deskundig advies vooraf
+ degelijke service en garantie
+ zowel particulier als zakelijk

stoomtrein. Daarna met de kabelbaan naar boven, shoppen in Valkenburg of stilletjes genieten van een ‘bolleke’ op het terras, u heeft het voor
het kiezen. Anders dan anders is dit jaar gekozen voor een ruime halve
dag en niet voor een hele dag. Dat is minder intensief, goedkoper en mogelijk voor meer leden aanleiding om mee te gaan, zo dachten wij.
Thermaal bad Arcen
Ook anders dan anders wordt de busreis naar thermaal bad Arcen in
september. Dit keer blijven we vier uur in het bad. In plaats van gezamenlijk koffie drinken na het zwemmen, kunt u nu koffie gaan
drinken in het badrestaurant wanneer u daar zin in heeft. U hoeft zich
niet om te kleden. Gewoon koffie met gebak in je badkledij. Ook weer
eens wat anders. We vertrekken iets eerder vanuit Eindhoven en zijn
op dezelfde tijd als anders weer thuis.
Goed de zomer door
In dit Contact vindt u artikelen die u helpen de zomer goed door te komen. Van tuinier tips tot het voorkomen van extra vakantiekilo’s.
Andere tips krijgt u van Hanna Geervliet. Zij vertelt openhartig over haar
moeilijke start in het leven. Ze vertelt ook hoe zij omgaat met
reuma en heeft bijvoorbeeld een handige keukenhulp om flessen te
openen. Ook een elektrisch warmtedekentje behoort tot haar lievelingsspullen. Zij brengt mensen graag in contact met de reumavereniging.
Gaat u op vakantie, blijft u thuis? In beide gevallen wens ik u
een stralende zomer!
Wilma Wijnen
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Verslag Algemene Ledenvergadering
23 maart 2015

Opening door de voorzitter
De voorzitter opent de vergadering en richt het woord tot de zaal:
Welkom en wat fijn dat u er allemaal weer bent op onze Algemene
Ledenvergadering. Niets meer of minder dan een verantwoording van
het bestuur aan u, onze leden en daarom zijn we nu bij elkaar om u
over het reilen en zeilen van onze vereniging volledig bij te praten.

Ik loop eerst even met u het bestuur door. Naast mij de secretaris/vicevoorzitter Lillian Korremans. De penningmeester: Hans Martens. Onze
oud-redacteur van het Contact: Liesbeth Quint, nu bestuurslid. Naast
haar onze nieuwe redacteur Wilma Wijnen. Daarnaast hoort te zitten
onze aanstuurder van de afdeling Public Relation: Yvonne Arts, maar zij
is voor familiebezoek in Amerika. Chantal van Dijke, bestuurslid en gastvrouw, is helaas vanavond verhinderd. En zeker niet te vergeten onze
gastvrouw en het eerste aanspreekpunt van de vereniging Greet van
Gessel. Nieuw is de assistente van onze secretaris Miranda Engelen. Lillian Korremans gaf vorig jaar aan haar werkzaamheden voor de vereniging te willen afbouwen maar door een 2e secretaris aan te stellen zijn
haar taken wat lichter geworden en heeft ze besloten er nog een jaartje
aan vast te knopen.
Notulen Algemene ledenvergadering 23 maart 2014
De notulen van 2013 zitten achterin in het jaarverslag 2014 en zijn
ook gepubliceerd in het Contact van juni 2014. Heeft iemand hier nog
vragen, op- of aanmerkingen over? Zo niet, dan zijn de notulen 2013
goedgekeurd.
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Jaarverslag 2014
In 2014 zijn ons zes leden ontvallen. We zullen hier even bij stil staan,
zodat u ieder voor zich die persoon of personen in gedachten kan nemen, wiens overlijden u geraakt heeft.
We gaan en moeten verder. Dit moment is een goede gelegenheid om
onze 25 vrijwilligers te bedanken voor hun niet aflatende inzet het hele
jaar door om steeds hun taak uit te voeren. Aan het voeren van acquisitie en het werken aan onze naamsbekendheid deden we in 2014 weer
volop door aanwezig te zijn op beurzen en bijeenkomsten in het Reumacentrum, het MMC zowel in Eindhoven als in Veldhoven, het St. Annaziekenhuis in Geldrop, de Gemeente Eindhoven en het Vrijwilligerspunt. Zelf hebben we eind november een Open dag georganiseerd met
twee lezingen. Onze aanwezigheid in de diverse ziekenhuizen wordt
steeds vermeld op www.mijnzorgkalender.nl die ook gepubliceerd
wordt in de regionale kranten, welke huis aan huis verspreid worden.
Adverteerders
In het Contact zien we dit jaar naast een groot aantal vertrouwde
adverteerders ook weer enkele nieuwe adverteerders. Wij zijn hen allemaal dankbaar voor hun interesse. In 2014 hebben we een aantal van
hen door middel van een interview extra aandacht gegeven. Zo kunnen
wij onze adverteerders en hun bedrijf eens in het zonnetje zetten en
voor u als lezers is het mooie achtergrondinformatie.
Activiteiten
In totaal hebben er 410 leden deelgenomen aan onze evenementen.
Dat is behoorlijk minder dan in 2013. Het lijstje in het jaarverslag geeft
de aantallen per evenement. Wij als bestuur vragen ons vaak af of er
nog wel behoefte is aan deze sociale activiteiten. Kiezen we de verkeerde activiteiten of is er overal zoveel te doen dat we niet meer in een
behoefte voorzien?
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Beweeggroepen
2014 stond wederom in het teken van bewegen. We hebben ruim 250
leden, die via onze vereniging deelnemen aan een beweegactiviteit, in
een van onze 11 beweeggroepen. De hydrotherapie blijft onze grootste
pijler met 6 groepen. Nordic Walking heeft inmiddels 3 groepen en Tai
Chi heeft ook 2 groepen. Met Reumafitness zijn we gestopt. Voor de
meeste leden was het toch te zwaar. Nadelig was voor veel leden ook
de locatie: Het Kastelenplein. We kijken altijd naar een centraal punt
maar dat kan voor veel leden toch nog een flinke afstand inhouden,
terwijl er bijna op iedere straathoek een sportschool is, die ook met
programma’s werken voor mensen met lichamelijke beperkingen.
Werving en Presentatie
De commissie werving en presentatie blijft de ingeslagen weg volgen.
We hebben dit jaar weer een paar positieve dingen bereikt, denk onder meer aan onze zeer gewenste aanwezigheid bij vergaderingen in
de sportwereld van Eindhoven, de uitnodigingen bij Open Dagen van
sportverenigingen enzovoorts. Het aanbod van onze diverse sportgroepen wordt inmiddels als behoorlijk serieus ervaren. Maar we blijven
ons volledig inzetten om steeds meer leden de weg te laten vinden
naar een van onze sportgroepen.
Financieel jaarverslag 2014
Inkomsten 2014
Op het scherm en in het jaarverslag ziet u een overzicht van de inkomsten en uitgaven. Als u kijkt naar de ontvangsten, dan ziet u dat ze bestaan uit: contributie van ons allen, subsidie van de Gemeente Eindhoven, subsidie van het Reumafonds, ontvangsten van adverteerders en
eigen bijdragen bij activiteiten. De inkomsten waren in totaal in 2014
€ 66.292 tegenover € 68.100 in 2013.
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Alle cijfers
netjes op
een rijtje!

De inkomsten zijn behoorlijk gedaald en dit komt voornamelijk door
wat minder ontvangen contributie, minder opbrengsten van adverteerders, minder opbrengst van de busreis, geen inkomsten van het kerstdiner en minder opbrengst van de bezoekjes aan Arcen. Er is duidelijk
niet meer zoveel belangstelling om naar Arcen te gaan. Misschien
moeten we eens overwegen of een keer per jaar beter loopt dan twee
keer per jaar. De kosten van de bus zijn zo’n € 620 euro, of de bus nu
vol is of niet.
De totale eigen bijdrage van de beweeggroepen is in 2014 gestegen van
€ 27.331 in 2013 naar € 28.227 in 2014. Dus een lichte verbetering.
Echter, zoals in ieder gemiddeld Nederlands huishouden worden de kosten om iets te ondernemen of te organiseren alleen maar groter.
De kosten stijgen en dan mogen de inkomsten niet dalen.
Dat brengt ons bij de uitgaven.
Uitgaven 2014
De uitgaven bedragen in 2014 in totaal € 62.378 tegenover € 69.100 in
2013. U ziet: daar hebben we dik bezuinigd. Maar dit is voornamelijk
terug te brengen aan het niet doorgaan van het kerstdiner en het
verhogen van de eigen bijdrage aan de busreis.
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Hier leggen we ieder jaar per persoon fors bij. Tot 2014 gingen we met
twee bussen, dus zo’n 100 personen. Dit jaar hadden we maar één bus
vol, dus hebben we per persoon ook minder bij hoeven te leggen en
de eigen bijdrage was ook hoger. Vorig jaar spraken we met u over ons
negatief eigen vermogen en besloten we met z’n allen dat we drastisch
moesten gaan bezuinigen. We spraken toen van het laten vervallen van
de jaarlijkse busreis en het kerstdiner. Uiteindelijk is de busreis naar
Rotterdam toch doorgegaan, zij het tegen een behoorlijk hogere eigen
bijdrage. Het kerstdiner is niet doorgegaan, maar dat hebben we gecompenseerd met de nieuwjaarslunch. Deze maatregelen hebben in ieder
geval een positief resultaat gehad.

!

14

De ZuidZorg Winkel staat
voor u klaar!
Uw voeten zijn onze zorg!
Wij leveren al al bijna 40 jaar
(semi)- orthopedische
schoenen en zijn
gespecialiseerd in het maken van
schoenen op maat voor mensen
met reuma. Ook kunt U bij ons
terecht voor elastische kousen,
bandages en steunzolen.
De Run 4212 • 5503 LL Veld hoven
Telefoon: 040 254 11 44
Wij werken uitsluitend op afspraak.

U kunt bij de Zuidzorg Winkel terecht voor
hulpmiddelen die u hulp kunnen bieden bij
dagelijkse handelingen zoals wassen en aankleden,
opstaan en naar bed gaan. Samen met u kijken we
naar oplossingen voor praktische problemen.
Hier vindt u de Zuidzorg Winkel van ZuidZorg:
Kastelenplein 168
5653 LX Eindhoven
Telefoon: 040 - 250 38 38
www.zuidzorg.nl
Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag: 08.30 - 18.00 uur
Zaterdag: 10.00 - 16.00 uur

ZuidZorg Winkel

In 2013 sloten we het boekjaar behoorlijk negatief af met een bedrag
van € 5.798 in de min, opgebouwd in meerdere jaren. In 2014 hebben
we een positief resultaat gehaald van € 3.914. Dit betekent een mooie
inhaalslag en we hebben er goede hoop op dat we het dit jaar weer zo
kunnen doen en dan staan we volgend jaar licht in de plus. Kijk, we zijn
een vereniging en die hoeft echt geen winst te draaien maar een klein
buffertje voor het opvangen van een tegenslag geeft toch wel een veilig
gevoel. Ik denk echt dat we moeten erkennen dat de subsidies niet meer
zullen stijgen, eerder dalen en dat we steeds keuzes moeten blijven maken hoe we zo goed mogelijk uit de negatieve cijfers kunnen blijven.
De kascommissie
Voorheen bestond de kascommissie uit Henk Brands, Jo van Gastel, Hans
Martens en mijzelf. Nu echter hebben we afscheid moeten nemen van
Jo van Gastel in verband met gezondheidsklachten. We bedanken Jo van
harte voor de jaren dat we op hem hebben kunnen rekenen. Een bloemetje is dan ook op zijn plaats. Gelukkig voor ons hebben we een prima
vervanger gevonden en dat is Ton Copal. Henk Brands en Ton Copal
hebben onder het toeziend oog van de penningmeester en mijzelf de
boekhouding gecontroleerd en goedgekeurd. Ton Copal zal namens de
kascommissie décharge geven door het voorlezen van de verklaring.
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Begroting 2015
De begroting voor 2015 vindt u in het financieel jaarverslag 2014. Deze is
ook verzonden naar het Reumafonds en de Gemeente Eindhoven. Voor
de subsidieaanvragen van het aankomende jaar moet de begroting al in
het najaar worden ingediend. Soms moeten we de begroting behoorlijk
bijstellen aan de hand van de reële eindejaar cijfers, die in het najaar
vaak nog niet bekend zijn.
Bestuursverkiezing
Vorig jaar hadden we twee vacatures voor bestuursleden, voor de secretaris Lillian Korremans en voor de redacteur van het Contact Liesbeth Quint.
Ik heb u in het begin Wilma Wijnen voorgesteld. U heeft inmiddels al de
Reumawijzer en het Contact van maart van haar hand ontvangen. Hiermee is wel bewezen dat Liesbeth een goede opvolger heeft gekregen.
Wij willen u Wilma graag voorstellen als kandidaat bestuurslid.
Doelstelling 2014
De doelstelling voor het komende verenigingsjaar is dezelfde als van vorig
jaar. De activiteiten uitvoeren met een hoge kwaliteit. Onze vereniging op
de kaart zetten in de regio. Het werven van nieuwe leden in het algemeen en vooral voor de beweeggroepen. Maar bovenal een vereniging
te zijn waarin u zich thuis voelt.
Vacatures
Mocht u, nu u ons hier ziet zitten, denken, ik kan en wil ook best als
vrijwilliger wat voor onze vereniging betekenen, aarzel niet, spreek een
van ons aan en kijk waar uw kwaliteiten en talenten tot zijn recht kunnen komen. Ook dit jaar gaan wij een aantal vacatures op de site van
het Vrijwilligerspunt zetten. Dat zijn:
- secretaris: ter vervanging voor Lillian Korremans;
- PR medewerker: ter vervanging voor Yvonne Arts die jammer genoeg
een stapje terug gaat doen in verband met gezondheidsklachten;
- voorzitter, ter vervanging voor mij in 2016.
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Er was ook behoefte aan een 2e penningmeester, een toevoeging
voor Hans Martens. We hebben hier inmiddels mevrouw
Jose van der Velden bereid voor gevonden.

Open dag
MMC: Onze
aanwezigheid
blijft nooit
onopgemerkt

De Rondvraag
Hoe komt het dat er steeds minder animo voor de activiteiten is?
- Het is zo dat steeds meer grootouders op hun kleinkinderen passen.
Dit zou mogelijk de reden zijn.
De kosten voor het Contact zijn hoog. Zou het Contact per e-mail
versturen een optie zijn?
- Waarschijnlijk in de toekomst, voor nu zijn er nog te veel leden zonder
e-mail adres. De kosten zijn niet zo hoog. Het Contact wordt verstuurd
met een zogenaamd bulktarief. Dat ligt een stuk lager dan gewone
post. Bovendien worden de portokosten vergoed door het
Reumafonds.
Geen vragen meer? Dan dank ik u voor uw belangstelling en ik zou
zeggen ga met ons mee genieten van een hapje en een drankje en de
muziek van Annelieke Merkx. Ik dank u allen voor uw komst en na afloop van deze avond wens ik u allen een wel thuis en graag tot ziens
op een van onze volgende activiteiten.
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Sfeerverslag voorjaarsfietstocht
INFRAROOD WARMTEDEKEN PIJNVERMINDEREND EN HEERLIJK ONTSPANNEND!
De deken is verkrijgbaar in 2 verschillende modellen.
Een stoeldeken die u in uw eigen stoel kunt leggen,
zodat u zittend van nek tot kuiten voorzien wordt
van heerlijke warmte. En een deken in de vorm van
een slaapzak. De infrarood warmtedeken is speciaal
ontworpen om de effecten van de infrarood sauna
ook thuis te kunnen ervaren en is zuinig in verbruik.

*
*
*
*
*
*
*

Bij klachten zoals fibromyalgie, de ziekte van
Bechterew en reumatoïde artritis ervaren velen
pijnverlichting! Wilt u de deken eerst
uitproberen, dan kunt u gebruik maken van de
huurperiode van 1 of 2 weken.

Helpt voor soepele spieren, gewrichten en pezen
Bevordert de afvoer van afvalstoffen uit het lichaam
Bevordert de ontspanning
Stimuleert de vetverbranding
Bevordert de werking van het immuun systeem
Ondersteunt een goede nierfunctie
Bevordert een goede nachtrust

Ook na het sporten heeft de deken een heilzame werking op het lichaam.
Infraroodwarmtedeken • Ruitersveldweg 19a • 8091 HR Wezep • T. 06-10964307 • www.infraroodwarmtedeken.nl

drukwerk
printwerk
afwerking

040 230 1988
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De Run 8321  5504 EN Veldhoven
info@jomadruk.nl  www.jomadruk.nl

18 april

Het is zaterdag iets over 13.00 uur. Tijd om op de fiets te stappen voor
de fietstocht van de reumavereniging! Thuis laat ik man, kinderen en
kleinkinderen achter met de laatste restjes friet en ga richting het
midgetgolf paviljoen.

Er staat een straf windje, dus ik zet hem even op boost, tenslotte moet
ik nog een heel eind! Daar aangekomen tref ik al een gezellige groep
mensen achter de koffie en thee, maar om half twee is het zover, er
gaat gefietst worden!
Hans neemt het voortouw en daar gaan we, met 12 fietsen en 4 scootmobiels richting de Klotputten achter de Hanevoet. En dan is het al
gelijk genieten, de Dommel naast je, er is van alles te zien in de natuur!
Omdat het niet zo’n hele grote groep is heb je ook genoeg tijd om om
je heen te kijken en ook op de weg, en om gezellig bij te praten.
Onder de snelweg door gaan we richting Waalre, en daar landen we al
voor de eerste pauze bij de Wolrese Wever op de markt. Een sanitaire
stop, koffie en thee en heerlijke broodjes.
Na voldoende rust gaat de tocht verder richting de Willibrorduslaan,
achter het Gat van Waalre. Wat is het daar mooi! Ik kom nu op plaatsen
waar ik niet eerder kwam, en dat is leuk! In gedachten houden, voor als
mijn man met pensioen gaat eind van het jaar.
We boffen ondertussen met het weer, het is nog steeds niet warm,
maar wel een lekker zonnetje erbij. Wat wil je nog meer op 18 april?
Verder gaat de tocht richting manege, de ijsbaan en daar is het
Paviljoen alweer in zicht! We kunnen weer aanschuiven om eventueel
vochtgebrek weer aan te vullen, en de allerlaatste nieuwtjes, mededelingen en wat al meer met elkaar te delen!
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Mijn leven met reuma
Tijd voor een
sanitaire stop
en een broodje
gaat er ook
wel in!

Tegen half vijf stap ik weer op de fiets, nu naar huis!
Het was een hele leuke ervaring om er zo uit te gaan met elkaar,
een hele goed verzorgde middag, die zeker voor herhaling vatbaar is!!
Aarzel dus de volgende keer niet om mee te gaan, het is echt leuk!!
Voor de insiders, de violen staan er weer mooi bij op de tafels van
het Paviljoen!
Wil van Werven

Nieuwe leden

Wij verwelkomen onze nieuwe leden
Mevr. Lamers Hoogeind
Mevr. van Tongeren
Mevr. van der Velden
Dhr. van der Waart
Mevr. van der Waart - van Gulik
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Hanna laat mensen graag kennismaken met de reumavereniging

Hanna Geervliet - van der Velde (76 jaar) is al bijna zes jaar gastvrouw
voor de reumavereniging. Eenmaal in de zes weken geeft ze samen met
Ingrid voorlichting in het Sint Annaziekenhuis. Mensen die buiten
komen bij de reumatoloog en net de diagnose reuma hebben gekregen,
komen langs Hanna’s tafel met brochures en voorlichtingsmaterialen.
Het persoonlijke contact met mensen is haar kracht. “Ik vind het leuk
om de mensen te woord te staan en te proberen hen lid te maken van
de vereniging.”

Overlevende van Joodse afkomst
Meteen als ik binnen ben, drukt Hanna me het boek: Ruim 30 jaar thuis
in Heemkunde, Jaarboek 2012, in handen. Hierin staat Hanna’s geschiedenis waaruit ik haar jeugd samenvat. Hanna kwam als vijfjarige kleuter
fysiek ongeschonden uit de oorlog maar van haar familie leeft bijna
niemand meer. Haar ouders waren van Joodse afkomst. Haar vader is
omgebracht in Sobibor, haar moeder werd vermoord in Auschwitz. Toen
Hanna’s ouders waren gedeporteerd kwamen oma en Johanna, een nicht
van Hanna, in Hanna’s ouderlijke huis wonen om voor Hanna en elkaar te
zorgen. Als oma bij een razzia wordt opgepakt, staan Hanna en Johanna
er alleen voor.
In het hol van de leeuw
Hanna is twee jaar oud als zij aan de beurt is om te worden opgehaald.
Ze wordt ondergebracht in een gebouw met de naam “De Wasserij” met
andere Joodse kinderen. Johanna mag haar daar komen bezoeken. Wanneer Hanna in de rij staat om op transport te gaan, trekt dokter Süskind
(een Joodse arts) haar uit de rij en laat haar met Johanna alleen achter
in een kamer.
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“Ik vind het heel
plezierig om mensen
te ontvangen en hen
voorlichting te geven
over de reumavereniging”

Zij nemen daarop de benen en komen uiteindelijk in Limburg
terecht in Waubach. Daar wordt Hanna opgenomen als lid van het
gezin van Gerat en Maria Thüs die zelf kinderloos zijn.
Omdat ze wordt verraden, verblijft ze ook nog een tijdje in Duitsland,
bij familie van Gerat, als Joods onderduikertje in het hol van de leeuw!
Na een tijdje kan ze gelukkig weer terug.
Verplichte Joodse opvoeding
Hanna woont tot 1949 bij het gezin en gaat naar de Katholieke meisjesschool. Tot groot verdriet van Hanna en van haar pleegouders wordt ze
verplicht overgeplaatst. Ze is dan pas tien jaar oud. Volgens een juridische uitspraak moet ze na de oorlog terug naar familie of naar een
pleeginstelling met een Joodse opvoeding. In eerste instantie weigeren
Gerat en Maria Thüs hun medewerking. Toch wordt Hanna ondergebracht in een Joods koloniehuis in Noordwijk aan Zee.
Later volgt Rotterdam en daarna, definitief, een protestants pleeggezin
met dertien kinderen in Amsterdam. Ze heeft er veel moeite mee omdat
haar pleegmoeder Maria Thüs katholiek is en dat wil Hanna ook zijn.
“Ik heb wel herinner-ingen aan mijn ouders maar ik kan niet zeggen wat
voor mensen ze waren. Het zijn beelden. Zonder woorden. Johanna leeft
nog steeds. Ze is 94 jaar en ze komt in de zomer altijd zes weken bij
mij op vakantie!”
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Maison de Bonneterie
Trots vertelt dat ze al 56 jaar is getrouwd met Johan. “Ik leerde Johan
kennen toen ik in het pleeggezin in Amsterdam woonde. Ik was toen elf
jaar. De vader van Johan is een broer van mijn pleegmoeder. We zagen
elkaar vaak en we maakten altijd ruzie. Toen hij in militaire dienst ging, ik
was 15 jaar, kregen we verkering. Toen we elkaar minder vaak zagen, ging
het beter! Na mijn coupeuseopleiding ging ik werken bij Maison de Bonneterie in Amsterdam. Ik zat op het atelier, kleding maken. Daar moest ik
ervoor tekenen dat als ik zwanger raakte, ik zou stoppen met werken. We
zijn getrouwd toen ik 21 jaar was en na een aantal maanden was ik zwanger en stopte ik dus met werken. Johan had de koksopleiding gedaan en
werkte als kok op het Leidseplein.”
Chef-kok in Cocagne
“Mijn zoon Philip werd geboren en Johan werd chef-kok in Zwitserland.
Daar hebben we één jaar gewoond. Vandaar verhuisden we naar Hilversum, toen naar Leiden en daarna kwamen we in Eindhoven wonen want
Johan werd chef-kok in Cocagne. We wonen al 37 jaar hier en dat bevalt
heel goed. Ik wil nooit meer terug naar Amsterdam. Nou, weet je, ik voel
me Amsterdammer maar ook Brabander. Allebei onze kinderen, ook onze
dochter Esther, werden in Amsterdam geboren. We hebben drie kleinkinderen, drie meiden, en de oudste gaat ook de keuken in!”
Grote oren
“52 jaar geleden kreeg ik de diagnose reumatische artritis van dokter
Rijthoven. In het begin kreeg ik medicijnen maar die heb ik nu niet meer.
Vroeger had ik reumatische pijnen in heel mijn lichaam nu alleen mijn
handen. Mijn polsen zijn vaak opgezwollen. Daardoor kan ik geen polshorloge dragen. Ik heb diverse hulpmiddelen in de keuken. Zo gebruik ik
deze notenkraker om flessen te openen en ik gebruik koppen met grote
oren. Dan heb ik beter grip. ’s Ochtends met opstaan heb ik veel pijn in
mijn rug maar met mijn warmtedeken en na een warme douche gaat
het wel weer.
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Door de reuma heb ik het golfen op moeten geven, dat is erg jammer.
Maar als de club door de lucht vliegt na een swing van mij, wordt het
veel te gevaarlijk op de golfbaan!”
Van eerste sopraan naar alt
“Ook heb ik moeten stoppen met linedansen. Het quilten weiger ik op
te geven. Maar ik doe er wel heel lang over. En ik hou van preteksten.
Daarbij dompel je stof in powertex en dat modelleer je dan op een torso
of een hoed. Daarna doe je er lak over. Van het operakoor Melodia ben ik
al 30 jaar lid en nu zit ik in de jubileumcommissie. En ik zing bij de Liederentafel. Dit jaar bestaan we 60 jaar. In de loop van de jaren ben ik van
eerste sopraan naar alt gegaan. Op 31 oktober hebben een najaarsconcert in het Kruispunt hier in Geldrop. Iedereen kan komen luisteren, het
is gratis entree. We houden een tombola om de kosten te drukken.
En op 20 december is er de kerstafsluiting met het Mierlo’s kinderkoor.
Kijk tegen die tijd maar in het Middenstandsbelang, daar staan we
altijd in!”
Hydrotherapie doet me goed
Hanna is ongeveer zeven jaar lid van de reumavereniging. Sinds vijf jaar
doet ze vrijwilligerswerk voor de vereniging. Sinds Francis Strik ermee
ophield. Ze deelt folders en brochures uit in het Sint Annaziekenhuis in
Geldrop; ze was met Ingrid present op de open dag in het Maxima Medisch Centrum in Eindhoven en op de open dag van de reumavereniging
in het Witven in Veldhoven. “Ik ben lid geworden omdat ik vond dat ik
meer moest bewegen. Ik ben bij de ouderengym en elke vrijdagmiddag
volg ik hydrotherapie bij de reumavereniging. Dat doet me goed en ik
voel me er lekker bij. Na Inge kregen we Ruud als therapeut en die doet
het ook heel goed!”
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Acupunctuur en mijn schoonmoeder
COLUMN van dokter Harry E. Lieveld

Hanna en Ingrid
in actie!

Lief zijn met elkaar
“Lief zijn met elkaar en openheid, dat vind ik belangrijk. Je moet samen
door één deur kunnen. En een goede gezondheid, maar dat vind ieder
mens met pijn belangrijk! Ik ben geen moeilijk persoon. Ik kan met iedereen goed overweg.” Sociale contacten binnen de reumavereniging vindt
ze ook belangrijk. Zo gaan ze regelmatig met een klein clubje mensen
op visite bij degenen die niet zo vaak bezoek krijgen en vieren ze samen
verjaardagen. Dat is ontstaan bij de hydrotherapie. Ze gaat ook altijd mee
naar thermaalbad Arcen. “Goed idee om de volgende keer vier uur in bad
te blijven! Dan kunnen we koffie drinken in het badrestaurant en hebben
we meer tijd om te zwemmen!”
Wilma Wijnen

Eind 1994 was ik net met mijn acupunctuurpraktijk in Nuenen begonnen.
Mijn eerste ‘officiële’ reumapatiënt was indertijd mijn schoonmoeder:
oma Annie. Haar studentikoze zoons vonden dat wel grappig; zo kon ik
ongestraft mijn schoonmoeder pijnigen.
Nu is mijn schoonmoeder de aardigste en gezelligste schoonmoeder van
Nederland en omstreken, dus daar had ik geen behoefte aan. Verder
probeerde ik mijn zwagers tevergeefs duidelijk te maken dat acupunctuur
praktisch pijnloos is. Hun reactie was slechts een hilarisch gelach…
In het najaar van 1993 openbaarde zich bij mijn schoonmoeder reumatoïde artritis. Het begon met pijnlijke polsen en pijnlijke vingerknokkels.
Al snel kon je ook echt zien dat er iets niet goed was. Schoonmama kreeg
namelijk dikke, gezwollen polsen en ook haar vingerknokkels zetten op.
Toen ze merkte dat de reguliere medicijnen niet echt hielpen, vroeg ze,
na enige aarzeling, aan mij of ik haar wilde behandelen.
Dat was voor haar een grote stap. Ze was vroeger namelijk apothekersassistente geweest. Ze had onder meer zes jaar de apotheek van een
huisarts in de Achterhoek, waar ze vandaan komt, gerund. Mijn schoonmoeder was dus gepokt en gemazeld in de reguliere gezondheidszorg
en was als rechtgeaarde Achterhoekse wars van ‘zweverige flauwekul.’
Nu was ze te beleefd en, zoals ik al eerder opmerkte te aardig, om mijn
acupunctuurpraktijk openlijk in die categorie onder te brengen. Maar
acupunctuur was toch meer iets voor anderen dan voor haar.
Toen mijn schoonouders een keertje bij ons logeerden, was het dan toch
zover. Omdat niets echt goed hielp, zou ik haar dat weekend voor het
eerst gaan behandelen. Haar verbazing was groot toen ze na de eerste
behandeling in de nacht van zaterdag op zondag beter had geslapen, dan
ze sinds tijden gedaan had. De reden dat ze nu toch zo goed had doorge-
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slapen, was, dat ze niet wakker was geworden van de pijn. Veel mensen
voelen zich na de eerste behandeling energieker en ze slapen beter.
Ik behandelde haar vervolgens op zondagmiddag weer en daarna vertrokken mijn schoonouders naar huis, in Laag-Keppel.
Twee dagen later belde mijn schoonmoeder enthousiast maar toch wat
verbaasd op: de zwellingen aan haar pols en knokkels waren praktisch
weg. Ze vroeg of ze het komende weekend terug kon komen voor nog
wat van die behandelingen. Natuurlijk was ik erg blij met dit resultaat en
natuurlijk was ze van harte welkom voor nog meer behandelingen. In nog
eens vier behandelingen waren haar klachten volledig verdwenen.
Uiteraard voor dat moment.
Want na verloop van tijd kreeg ze weer klachten. Dat is ook te verwachten en daarom had ik haar dat tevoren ook verteld. Met acupunctuur bestrijd je de pijnklachten en de ontstekingen die met reuma gepaard gaan.
Het komt veel minder vaak voor dat de reuma echt helemaal verdwijnt.
Je zou kunnen zeggen dat acupunctuur een zeer effectieve symptoombestrijder is bij reuma. Dat betekent dat veel reumapatiënten een of twee
keer per jaar voor enkele behandelingen bij mij langskomen.
Het mooie van acupunctuur is dat reumapatiënten geen of veel minder
vergroeiingen hoeven te ontwikkelen. Omdat je met acupunctuur de
ontstekingen die de vergroeiingen veroorzaken bestrijdt. Zo ook mijn
schoonmoeder. Ze heeft zich de afgelopen jaren regelmatig laten behandelen. Als ze weer pijn had of last van ontstekingen kreeg. Gemiddeld behandelde ik haar misschien vier tot vijf keer per jaar. Ze is vorige maand
86 geworden maar ze beweegt en loopt als iemand van midden zestig.
Verder hebben zich geen vergroeiingen ontwikkeld.
Dokter Lieveld is arts voor medische
acupunctuur en orthomanuele technieken.
Acupunctuur is vaak heel effectief bij
chronische aandoeningen als reumatoïde
artritis, artrose en fibromyalgie.
www.acupunctuur-lieveld.nl
Bel gerust voor advies: 040- 2837612
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Medische keuring voor rijbewijs
VOOR U GELEZEN Eenvoudiger en goedkoper

Blij dat ik rij!

Mensen met een beperking die een rijbewijs aanvragen of willen
verlengen, hoeven voor een medische keuring niet meer altijd
naar een onafhankelijke arts. Vanaf 1 april 2015 mag ook de eigen
behandelend arts feitelijke gegevens aanleveren aan het CBS. Voorwaarde
is wel dat de eigen specialist mee wil werken. Op dit moment kunnen alleen mensen met nierschade of een hartkastje (ICD) gegevens van de eigen
behandelend specialist insturen voor de beoordeling door het CBR. Deze
versoepeling gaat dus ook gelden voor mensen met aandoeningen zoals
dementie, slaapproblemen, neurologische en visuele aandoeningen en
spierziekten. Het is overigens (nog) niet goed duidelijk welke aandoeningen
nu wel en niet in aanmerking komen voor de versoepeling, of dat dat aan de
willekeur van de behandelend arts wordt overgelaten. Wel is duidelijk dat
het niet voor alle aandoeningen geldt. Wel staat vast dat bestuurders van
een motor of personenauto die zonder blijvende schade zijn hersteld van
een beroerte of TIA niet meer voor een keuring naar een neuroloog hoeven.
Ook voor mensen die ooit een epileptische aanval hebben gehad en tenminste vijf jaar aanvalsvrij zijn, wordt de keuring makkelijker. Voor het aanvragen
of verlengen van een rijbewijs zullen zij minder tijd en geld kwijt. Zij besparen
de kosten van een keuring door een onafhankelijk specialist: 78 euro. Als het
niet om feitelijk gegevens gaat maar om een medisch oordeel, dan kan dat
niet door de behandelend arts gegeven worden. In dat geval blijft een keuring door onafhankelijke arts verplicht. Minister Schultz van Haegen past de
Regeling Eisen Geschiktheid 2000 in het voorjaar van 2015 aan. Bron: Ieder(in)
29

Uitnodiging

Thermaalbad Arcen

Gaat u ook mee naar het Thermaal bad Arcen?

Dinsdag 22 september 2015

Wie van u wil er zich ook dit maal weer koesteren
in de weldadige warmte van de baden?
Samen gaan we weer positieve energie opdoen,
waarop we geruime tijd zullen kunnen teren.

Let op: anders dan anders

Bron van gezondheid, weldaad en ontspanning
Thermaalbad Arcen

Zowel voor ontspanning als voor meer medische
doeleinden weten onze gasten ons te vinden. De unieke
samenstelling van het thermaal water van 36°C,
dat opwelt vanuit een 892 meter diepe bron, heeft
een heilzame en vaak pijnverzachtende werking.
Thermaalbad biedt naast de binnen -en buitenbaden
ook diverse saunaʼs, Kneippbaden, stoomcabines,
infraroodcabines, kruidenbaden en een beautysalon.

Kuren

Thermaalbad Arcen organiseert jaarlijks voor veel
patiënten met klachten zoals reumatoïde atritis, artrose,
Bechterew en ﬁbromyalgie diverse één, twee en drieweekse kuurprogrammaʼs. Een kuurprogramma geeft
baat bij de vermindering van de pijn, verhoging van de
mobiliteit en verbetering van de conditie.

Parkhotel Bad Arcen

Klein Vink 11
5944 EX Arcen
Tel.: 077 - 473 24 24
info@thermaalbad.nl
www.thermaalbad.nl
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In de zomer van 2014 heeft Parkhotel Bad Arcen haar
deuren geopend. Dit splinternieuwe hotel heeft een
directe toegang tot Thermaalbad Arcen. Het hotel biedt
haar gasten rust, ruimte en lekker eten. Met de opening
van Parkhotel Bad Arcen en de uitgebreide faciliteiten van
Thermaalbad Arcen bieden wij u een compleet onbezorgd
wellness-weekend of kuurweek!

Dit keer krijgt u een entreebewijs voor de duur van 4 uur.
Uw koffie met gebak kunt u nuttigen in het badrestaurant,
wanneer u dat wil en wanneer u dat uitkomt.
U hoeft zich niet eerst om te kleden.

Het programma ziet er als volgt uit:
10:30 uur: Aanwezig zijn op de parking van de Tongelreep te Eindhoven
10:45 uur: Vertrek met de bus naar Arcen
12:00 uur: Lekker ontspannen zwemmen en koffie drinken in het badrestaurant
16.00 uur: Vertrek naar Eindhoven
17:15 uur: Verwachte aankomst op de parking van de Tongelreep te Eindhoven
Eigen bijdrage: € 21,75 voor leden / partnerleden.
Bijdrage voor niet-leden / begeleiders: € 24,50
Uw (eigen) bijdrage wordt automatisch geïncasseerd.
U hoeft geen geld over te maken.
Meld u aan vóór maandag 7 september 2015 bij onze gastvrouw:
Greet van Gessel: Tel: 06 83 40 78 50
of via e-mailadres: secretariaatrveindhoven@gmail.com
info@rveindhoven.nl
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Op bezoek bij dokter Harry E. Lieveld
Op het woon- en werkadres van dokter Lieveld word ik hartelijk welkom
geheten door de heer en mevrouw Lieveld. Harry Lieveld (65) is geboren
uit Surinaamse ouders op Curaçao. Hij studeerde geneeskunde aan de
Radboud Universiteit in Nijmegen. Hij had een lange loopbaan in de
Nederlandse medische wereld, onder meer bij interne geneeskunde en
cardiologie. Lange tijd werkte dokter Lieveld bij de Philips Medische dienst.

MEDISCH PEDICURE / ONCOLOGISCH VOETZORG VERLENER
LILLIAN KORREMANS
Gespecialiseerd in voetproblemen o.a.:
- Reumatische aandoeningen;
- Diabetisch mellitus;
- Voeten van ouderen;
- Spastische verlammingen;
- Oncologische voeten.
Gotthardpas 16 • 5624 NE • Eindhoven
040 248 88 28 • www.korremans.nl
Praktijk op de begane grond
Behandeling op afspraak • Mogelijke vergoeding door uw zorgverzekeraar.
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“Mensen helpen, dat is wat me drijft.”
De familieverhalen over acupunctuur inspireerden hem. Daarom lag het
voor de hand dat hij de acupunctuur ging onderzoeken. Zijn opleiding heeft
hij gevolgd bij NAAV, de Nederlandse Arts Acupunctuur Vereniging en hij is
lid van de NAN. Momenteel praktiseert dokter Lieveld als arts voor medische acupunctuur, acupressuur en orthomanuele technieken in Nuenen.
Er komen mensen uit de regio maar ook uit heel Nederland om zich
te laten behandelen.
“Graag wil ik er voor zorgen dat patiënten veel minder last hebben van
een kwellende ziekte of aandoening.”
Dokter Lieveld neemt alle aandacht en tijd voor een diagnose en het
bespreken van een behandeling. Rekent u minstens op anderhalf uur.
Al vanaf 1993 verdiept dokter Lieveld zich in moderne en traditionele
vormen van de medische acupunctuur met zijn inzichten in de Westerse
geneeskunde. Indien nodig combineert hij medische acupunctuur met
orthomanuele technieken.
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“De westerse geneeskunde is mijn bakermat, mijn kennis daarvan zet ik
iedere dag in voor mijn patiënten.”
Hij is er speciaal voor mensen die in de reguliere geneeskunde niet verder
komen. Klachten en ziekten die niet goed thuis gebracht kunnen worden,
waar weinig of niets aan te doen viel. Of waar geen afdoende therapie meer
voor was. Vaak moest de patiënt er mee leren leven. En vaak lukt het dokter
Lieveld om mensen met verschillende aandoeningen of klachten te helpen.
“Het beste van twee verschillende werelden.”
Bij professor Lee, een autoriteit op dit gebied, heeft Lieveld dry needling
geleerd. Dokter Lieveld wijst me de weg: een dermatoom is een gebied
dat wordt voorzien door sensibele zenuwen naar een specifieke zenuwknoop toe. Symptomen die zich uiten in een bepaald dermatoom, zoals
pijn of uitslag, kunnen worden voorkomen uit de daarbij horende zenuwwortel. De piramidebaan is belangrijk bij bepaalde neurologische klachten. Maar ook pijnklachten zoals reuma, reumatische artritis, artrose en
pijn in knie, heupkop, necrose (gestremde bloedbaan), spieren, migraine,
spannings- en clusterhoofdpijn, rugpijn, en onbegrepen klachten kunnen
worden behandeld.
“Nieuwe genezers en oude wijsheden.”
Ik krijg een stukje van een tv programma van de Tros te zien in samenwerking met de RVU: ‘Simek ontmoet’. Het laat dr. Wong zien die een patiënt
op bezoek krijgt die niet meer de baas is over haar rusteloze benen. Met
acupunctuur lukt het weer om alles rustig te krijgen. Waarmee toch duidelijk wordt dat acupunctuur wel degelijk kan helpen.

“Ik heb het sportvirus doorgegeven.”
Vanaf zijn studietijd is dokter Lieveld bezig met wetenschappelijke en praktische fysiologische begeleiding van (top)-sporters. Op de universiteit van
Philadelphia werkte hij mee aan wetenschappelijk onderzoek, onder meer
voor NASA. En als fysiek trainer begeleidde hij veel sportteams. Hij behandelt in zijn praktijk veel sporters, curatief en preventief. En hij werkt mee
aan het opstellen van trainingsadviezen op maat in samenwerking met het
Sint Annaziekenhuis. Daarnaast is hij clubarts en fysiek trainer van FC Eindhoven/PSV dames. Binnenkort bezoekt dokter Lieveld het eerste Sportmedisch Congres onder auspiciën van het Surinaams Olympisch Comité.
Zelf tennist hij zelf ook nog een paar keer in de week naast de wekelijkse
training als gelicenseerd tennistrainer voor jonge tennistalenten. Zijn sportvirus heeft hij aan zijn kinderen doorgegeven, zij zijn beide toptennissers
geweest. Dit was vast niet mogelijk zonder de begeleiding van hun vader.
Dokter Lieveld sluit af met de opmerking dat hij veel waardering heeft
voor mensen die zich ondanks hun ziekte of aandoening, inzetten voor het
sporten. Wilt u meer weten? Kijk in de advertentie in ons Contact of op de
website: www.acupunctuur-lieveld.nl.
Yvonne Arts

“Elke dag een half uur bewegen.”
Dokter Lieveld vindt het belangrijk dat we blijven bewegen. Door spieren
te trainen ontzien we de gewrichten en blijven we daardoor langer mobiel.
Gewoon wandelen kan al voldoende zijn, bijvoorbeeld bij de reumavereniging in een beweeggroep. Bovendien wordt de stof endorfine aangemaakt
waardoor we vanzelf weer blijer worden.
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Inleveren kopij voor 1 augustus 2015
Het Contact uit? Gooi het niet weg maar neem het mee naar de
wachtkamer van uw huisarts, tandarts, therapeut of specialist en
laat het daar achter.
Anderen kunnen zo ook onze vereniging leren kennen.
Alvast onze hartelijke dank!
Redactieadres:
Postbus 2222
5600 CE Eindhoven
w.wijnenrpv@gmail.com

Tuinier tips

VOOR U GELEZEN Tuinier tips om blessures te voorkomen

Buitengewoon
goed voor lichaam
en geest!

Iedereen vindt het wel leuk om eens in de tuin te werken.
Ook is tuinieren heel gezond, fysiek en psychologisch. U beweegt
erdoor niet alleen meer, het heeft ook voordelen op uw gezondheid
door het verse voedsel wat u eet, of het kalmerende effect door
de bloemen die om u heen zijn. Om het tuinieren zo gezond mogelijk te
maken, is het een goed idee om van te voren een beetje te rekken om
blessures te voorkomen. Hier zijn enkele oefeningen.
Rek die spieren
Tuinieren is net zoals joggen of een bezoek naar de sportschool. Dus voordat u al uw tuiniersspullen pakt, doe eerst een paar lichaamsoefeningen
om uw spieren op te warmen. Richt u vooral op uw armen, benen en rug,
omdat dit de spieren zijn die u vooral gebruikt tijdens het tuinieren. En
als u klaar bent met aan de tuin werken, doe dan nog wat rekken om uw
spieren weer los te krijgen.
Verbied buigen
Veel ouderen lijden aan chronische pijn in de rug, dit kan een tuinier
ervaring verpesten. Als u hier ook last van heeft, overweeg dan eens om
gehesen tuinbedden aan te schaffen. Hierdoor kunt u toch tuinieren
zonder dat u hoeft te bukken.
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Hand- en polsbescherming is verplicht
Wieden, schoffelen, harken, scheppen – de herhalende bewegingen van
tuinieren kan leiden tot hand en pols pijn, en verergeren bestaande aandoeningen zoals artritis. Onderneem actie zodat u niet door de pijn hoeft te
stoppen, of dat de pijn niet verergerd. Overweeg eens het dragen van een
artritis handschoen, deze bieden u een milde compressie en warmte
terwijl u werkt. Omdat de handschoenen van katoen gemaakt zijn met open
vingers, worden uw handen niet oververhit of verhinderen bepaalde bewegingen. Ook kunt u ze gewoon in de wasmachine stoppen, dus u hoeft zich
geen zorgen te maken over dat ze vies worden. En als bonus, het dragen van
elke soort handschoenen kunnen sowieso de meest voorkomende blessure
voorkomen, blaren.
Bescherm uw huid
Als u in de warme zomerdagen aan het tuinieren bent, is het erg belangrijk
dat u uw huid goed beschermd. Tegen zowel insecten als de zon. Terwijl de
meeste insectenbeten gewoon irritatie kunnen veroorzaken, kan zonnebrand
een langdurige beschadiging veroorzaken. Gebruik tegen de insecten, gewoon insecten werende middelen, en gebruik zonnebrandcrème die zowel
UVA en UVB-stralen blokkeren. Draag ook een hoed en zonnebril om uw
ogen te beschermen.
Til voorzichtig
De zware zakken gevuld met aarde, het vele gereedschap, of de volle manden met groenten die naar de keuken gedragen moeten worden. Tillen is
gewoon nodig om te kunnen tuinieren. Maar vergeet dus niet om te tillen
vanuit een gehurkte positie, met een rechte rug, zodat je benen het werk
doen en niet je rug. Als u geknield bezig bent, gebruik kniebeschermers, ook
al is het alleen maar een opgerolde handdoek om uw gewrichten te beschermen tegen de harde, en vochtige grond.
Bron: Senioren.nl

Een lekker-in-je-vel-middag
Sfeerverslag Langer Vitaal Blijven

“Langer vitaal blijven, langer zelfstandig blijven, langer in je eigen huis
blijven wonen, dat willen we allemaal wel”, aldus de geanimeerde
spreker van deze middag. Martijn Colen (want zo heet hij) stapte van
het ene onderwerp moeiteloos over naar het andere. Zo ging het over
ongewild urineverlies met de sociale problemen die daar dikwijls bijkomen, dan weer vertelde hij losjes over de werking van cholesterol.

De spreker gaf als oud-docent les aan pubers maar wist ook deze doelgroep te boeien. De onderwerpen die voorbij kwamen, zoals incontinentiemateriaal, cholesterol, osteoporose, artrose en huidveroudering,
lardeerde hij met sprekende voorbeelden. Dat werkte aanstekend.
Zo werd opgemerkt dat het dak incontinent is, toen het begon te lekken.
Hilariteit alom!
Het was een gezellige middag. Zeker ook door de inbreng uit de zaal.
We werden wijzer over onze eigen gezondheid. We werden slimmer op
het gebied van de risico’s van hart- en vaatziekten, onvoldoende beweging, te weinig vitamine D, ongezonde voeding. We kregen tips over het
zelf managen van onze gezondheid. En dat alles zeer levendig verwoord.
De spreker besefte heel goed dat hij een speciale doelgroep voor z’n
neus had die waarschijnlijk meer weet over artrose dan hijzelf. En toen
het over glucosamine en chondroïtine ging, waarvan de werking niet
wetenschappelijk is bewezen, hield hij het bij: “Als het voor jou resultaat geeft, als je erdoor weer lekker in je vel zit, dan zou ik het zeker niet
afraden.” En toen we als allerlaatste de smeerseltjes van l’Oréal mochten
proberen, werd het helemaal een lekker-in-je-vel-middagje.
Wilma Wijnen
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Zo voorkom je vakantiekilo’s

VOOR U GELEZEN Let op je lijn tijdens de vakantie

Tel jij de calorieën
op vakantie?

De zomer is dé tijd voor rosé, bier, ijsjes en bbq’en.
Lekker hangen op het strand, een terrasje pakken en daarna
de pizzakoerier bellen... Lekker genieten en niet diëten. Maar van
dit alles word je niet echt dunner...
We helpen je om in vier stappen een paar simpele zomervoornemens
op papier te zetten. Gewapend met dit persoonlijk plannetje kun je
zonder drastische maatregelen op gewicht blijven.
1. Wat is juist nu lekker én gezond?
Seizoen groenten en fruit zijn overal vers verkrijgbaar. Aardbeien, kersen,
druiven en frambozen zijn heerlijke tussendoortjes. Natuurlijk leveren ze
naast vezels, vitamines en mineralen ook calorieën, maar over het algemeen minder dan snoep en snacks.
Qua groenten kun je denken aan paprika’s, aubergines, sla en sperziebonen. Op receptensites kun je zoeken op ingrediënt en kiezen voor caloriearm. Zoek wat lichte zomerrecepten en print ze. Natuurlijk kun je ook
putten uit recepten die je al kent.
Denk ook vast aan een eventuele trip naar het buitenland. Wat kun je daar
langs de weg aan groente kopen en wat is een gezonde keuze in restaurants in jouw vakantieland.
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2. Switch caloriebom
Bedenk wat je ongeacht het seizoen voor snoep, snacks, drankjes en andere caloriebommen neemt. Bijvoorbeeld elke dag een koekje (of twee) bij
de thee. Ruil dat koekje om voor een zomers alternatief, zoals een waterijsje. Zo geniet je zonder schuldgevoel van wat juist nu zo goed smaakt.
Normaal
Stroopwafel (106 kcal)
Chips (55 kcal/handje)
Wijntje bij het eten (123 kcal)

Zomer/ Op vakantieadres
Waterijsje (40 kcal/Raket)
Franse kaas na het eten (60 kcal/stukje brie)
Roseetje op het terras (123 kcal)

3. Doorbreek twee gewoontes
Kies twee vaste gewoontes en doorbreek die nu. Dus niet switchen,
maar verbeteren! Probeer het zo uit te kienen dat dit je minstens drie keer
in de week 200 kcal bespaart. Zo voorkom je dat de uitgebreide barbecues
of avonden in Toscaanse restaurantjes een blijvende herinnering op je
heupen achterlaten. Een paar voorbeelden:
Niet
Een tweede bord opscheppen
Magnum
Evergreen
Mayonaise
TV-kijken
Luieren
Piekeren over je lijf
Voor de tent hangen
Scootertochtje

Maar
Na één bord stoppen
Perenijsje
Appel
Ketchup
Joggen
Badminton
Tuinieren
Dansen (campingdisco)
Wandeling

Dat scheelt
300 kcal (of meer)
210 kcal
90 kcal
45 kcal/ eetlepel
390 kcal/uur*
228 kcal/uur
240 kcal/uur
325 kcal/uur
163 kcal/uur

*= de cijfers over bewegen gelden voor iemand van 65 kilo. Hoe meer je
weegt, hoe meer je verbrandt.
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4. Schrijf je voornemens op
Maak nu je persoonlijke lijstje met voornemens, bijvoorbeeld zo:
Mijn zomervoornemens
- Dit ga ik deze zomer vaak maken: schrijf drie gezonde gerechten op
met zomergroenten.
- Ik neem deze zomer af en toe gewoon lekker: bijvoorbeeld een
witbiertje, schepijsje etc.
- Maar dan moet ik dit niet meer nemen/in huis halen: bijvoorbeeld
koekjes, frisdrank met suiker, volle zuivel etc.
- Dit ga ik niet meer doen: bijvoorbeeld met de auto naar het
zwemmeertje/tijdens je vakantie een scooter huren.
- Maar dit wel: bijvoorbeeld naar het meertje fietsen/wandelen om je
vakantiebestemming te ontdekken. Bron: Gezondheidsnet

www.scootmobielspecialist.nl
(040) 256 77 00

Vacatures
Voorzitter, eerste secretaris, pr- en redactielid

Op zoek naar een afwisselende en zinvolle vrijetijdsbesteding? Zoekt u
een uitdaging om uw kennis en kunde in te zetten? Zin om de handen
uit de mouwen te steken en draagt u de vereniging een warm hart toe?
Overweeg dan eens vrijwilligerswerk!
Wij bieden:
- Inwerktijd en een goede overdracht
- Een prettig team met enthousiaste mensen om mee samen te werken
- Vrijwilligersvergoeding per 3 maanden (€ 52,50)

Voorzitter

Wilt u het boegbeeld zijn van de vereniging, alle vrijwilligers en commissieleden aansturen, contacten onderhouden met de overkoepelde
organen en collega verenigingen en de ogen en oren open houden om
alles wat in een vereniging speelt te onderkennen?

Wist u dat de
Scootmobielspecialist:

Wij vragen:
- bestuurlijke ervaring
- goede communicatieve eigenschappen
- ervaring in een leidinggevende positie
- onderhandelingsvaardigheden en een onafhankelijke opstelling

Onze showroom is te bezoeken van:
Dinsdag t/m vrijdag 9.00-17.00 uur. Zaterdag 10.00-16.00 uur.
Op afspraak is altijd mogelijk. Parkeren voor de deur is gratis.
Ook voor onderhoud en accessoires.

Meer functies op de volgende pagina.

Dealer is van uitsluitend A-merken
Er ook is voor al uw reparatie, onderhoud en accessoires
365 dagen per jaar bereikbaar is
Ook gebruikte scootmobielen in- en verkoopt

Showroom: Industrieweg 3 (ind.terr. Achtse Barrier), 5627 BS Eindhoven
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Bewegingsactiviteiten

HYDROTHERAPIE De gemiddelde temperatuur van het water is 32 ° C
Kom jij ons team
versterken?
Kijk voor meer
informatie op:
www.rveindhoven.nl

Eerste secretaris

Bent u een kei in het maken van verslagen? Kunt u contacten
onderhouden met collega verenigingen en communiceren met externe
partijen namens het bestuur? En daarnaast de inkomende post afhandelen en alle verdere werkzaamheden voor het secretariaat op u nemen?
Wij vragen:
- bestuurlijke ervaring
- goede communicatieve eigenschappen
- accuraat en nauwkeurig kunnen werken met de opslag van data
- kunnen werken met elektronische communicatiemogelijkheden

Public relations en redactielid

Bent u degene die onze vrijwilligers kan aansturen die in de ziekenhuizen
en op gezondheidsbeurzen onze vereniging promoten? Kunt u persberichten schrijven, contacten onderhouden met de pers en mogelijkheden
zien voor free publicity? Daarnaast teksten verzamelen voor het Contact
en samenwerken met de hoofdredacteur?
Wij vragen:
- goede sociale en communicatieve eigenschappen
- kunnen enthousiasmeren
- inspirerende en vlotte schrijfstijl
- ervaring met social media
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Eigen bijdrage: € 47,per kwartaal

Zwemtijden De Tongelreep
te Eindhoven:
• Woensdag van 20.00 uur
tot 21.00 uur
Groepsleidster: Jeanne Hendriks
 040 253 40 38
• Vrijdag van 13.00 uur
tot 14.00 uur
Groepsleidster: Yvonne Arts-Boer
 040 257 53 70
• Vrijdag van 19.00 uur
tot 20.00 uur
Groepsleidster: Nellie Merkies
 040 212 50 46
• Zaterdag van 11.30 uur
tot 12.30 uur
Groepsleidster: Ellen van Steenis
 040 211 65 58

Zwemtijd Ir. Ottenbad
te Eindhoven:
• Donderdag van 14.15 uur
tot 15.15 uur
Groepsleidster: Adry Rovers
 040 262 43 08
• Woensdag van 11.00 uur

tot 12.00 uur
Groepsleidster: Eline Merk
 040 242 59 21
Bij verhindering de groepsleiding
bellen. Nieuwe leden die zich
op willen geven voor een van de
zwemgroepen kunnen zich aanmelden bij Jeanne Hendriks
 040 253 40 38
 secretariaatrveindhoven@gmail.com

Voor elke activiteit bieden wij u een gratis proefles aan.
Beëindiging van uw deelname aan een sport/bewegingsactiviteit
dient u altijd schriftelijk, 1 maand vóór het begin van een nieuw kwartaal
te melden bij het secretariaat, Postbus 2222, 5600 CE Eindhoven of via
e-mail  secretariaatrveindhoven@gmail.com
45

Inschrijven lidmaatschap
Reumavereniging Regio Eindhoven

Reumavereniging
Regio Eindhoven

Tai Chi is een oude en ook mooie Chinese bewegingskunst.
Door gestroomlijnde, langzame bewegingen worden lichaam en geest
in een zeer ontspannen staat gebracht. De aandacht wordt van pijnlijke
zones afgehaald waarvoor een gevoel van welbehagen in de plaats komt.
Elke dinsdag van 11:30 - 12:30 uur kunt u samen met lotgenoten deze
kunst van bewegen beoefenen in De Mortel, Savoiepad 14, Eindhoven
(Achtse Barrier). De coördinator is Inge Beekmans. Aanmelding via
040 254 16 59. Elke dinsdag van 13:30 - 15:00 uur kunt u deze kunst van
bewegen beoefenen in Buurtcentrum De Rondweg, Camphuysenstraat 1,
Eindhoven. De coördinator is Mary Brands. Aanmelding via
040 221 80 26, of via secretariaatrveindhoven@gmail.com.
De eigen bijdrage voor deze beweegactiviteit bedraagt € 45,- per kwartaal.
Bij verhindering de contactpersoon bellen.

Naam:
Voornaam:
Straat:
Woonplaats:
Geboortedatum:
IBANnummer:
E-mailadres:

Alleen invullen als uw partner ook lid wordt
Naam partner:
Voornaam:
 Man
Geboortedatum:

Nordic Walking is een wandelsport waarbij stokken (poles) worden
gebruikt. Je lichaam beweegt hierdoor intensiever. U kunt niet zomaar
meteen met de stokken weg lopen, daar is een techniek voor. Deze techniek wordt u geleerd door een ervaren sportinstructeurtrice. De kosten
van deze cursus en de jaarlijkse opfriscursus worden door de vereniging
betaald. De maandag- en donderdaggroep bepalen in overleg waar er
gelopen wordt (Eindhoven en omgeving).
14:00 - 15:00 uur.
Mary Brands
13:00 - 14:00 uur.
Chris van Rooij
11.00 - 12.00 uur.
Inge Beekmans

Het lidmaatschap kost € 22,50 per jaar.
Het partnerlidmaatschap kost € 16,00 per jaar.
Wijze van betalen: per automatische incasso.

Datum:
Tai Chi

Handtekening:

Nordic Walking

De zaterdaggroep loopt (op verzoek) in Woensel en omgeving. Deze activiteit is volledig aangepast aan mensen met reuma. Aanmelding via
040 221 80 26, 06 83 40 78 50 of via secretariaatrveindhoven@gmail.com
De eigen bijdrage voor deze beweegactiviteit bedraagt € 6,- per jaar
Bij verhindering de begeleiding bellen.
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 Vrouw

Voor meer informatie zie onze website: www.rpveindhoven.nl
of bel 06 83 40 78 50



Maandag:
Coördinator:
Donderdag:
Coördinator:
Zaterdag:
Coördinator:

 Man  Vrouw
Huisnummer:
Postcode:
Telefoon:

Stuur het inschrijfformulier in een gefrankeerde enveloppe naar:
Secretariaat Reumavereniging Regio Eindhoven, Postbus 2222,
5600 CE Eindhoven
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Handige adressen

Reumafonds
Telefoon: 020 589 64 64
info@reumafonds.nl
www.reumafonds.nl
Regionaal Reumacentrum,
Máxima Medisch Centrum,
locatie Eindhoven
Ds. Theodor Fliednerstraat 1
5600 PD Eindhoven
Telefoon: 040 888 56 76
www.reumacentrum.nl
Revalidatiecentrum Blixembosch
Toledostraat 2, 5629 CC Eindhoven
Telefoon: 040 264 27 42
www.blixembosch.nl.
Informatie over diverse reumasoorten, voor patiënten en
betrokkenen:
www.reuma.startpagina.nl
Meer over reuma en alles wat
met reuma te maken heeft:
www.reuma.uwpagina.nl
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Máxima Medisch Centrum,
locatie Veldhoven
Run 4600, 5504 DB Veldhoven
Telefoon: 040 888 00 00
www.mmc.nl

Naam:
Voornaam:
Straat:
Woonplaats:
Geboortedatum:
IBANnummer:
E-mailadres:

Sint Annaziekenhuis Geldrop
Telefoon: 040 286 40 40
www.st-anna.nl
Wmo Loket / Zorgloket
Stadskantoor, Stadhuisplein 10
Postbus 90151, 5600 RC Eindhoven
Telefoon: 14 040
www.eindhoven.nl

Reumavereniging
Regio Eindhoven

 Man  Vrouw
Huisnummer:
Postcode:
Telefoon:

Voor elke beweegactiviteit krijgt u eerst een gratis proefles.
Hydrotherapie
ingangsdatum:
De Tongelreep, Antoon Coolenlaan 1, Eindhoven
 woensdag van 20.00 tot 21.00 uur
 vrijdag
van 13.00 tot 14.00 uur
 vrijdag
van 19.00 tot 20.00 uur
 zaterdag van 11.30 tot 12.30 uur

ZuidZorg
24 uur per dag, 7 dagen in de week
De Run 5601, 5504 DK Veldhoven
Telefoon: 040 230 84 08
info@zuidzorg.nl
www.zuidzorg.nl

Het Ir. Ottenbad, Vijfkampenlaan 12, Eindhoven
 woensdag van 11.00 tot 12.00 uur
 donderdag van 14.15 tot 15.15 uur

Sint Catharinaziekenhuis
Michelangelostraat 2,
Postbus 1350, 5602 EJ Eindhoven
Telefoon: 040 239 91 11
www.catharina-ziekenhuis.nl

Kosten: € 47 per kwartaal

Prijzen voor leden
Wijze van betalen:
per automatische incasso



Reumalijn
Maandag t/m vrijdag 10 -14 uur
Voor al uw vragen over reuma
Telefoon: 0900 203 03 00
(€ 0,03 cent pm)
info@reumafonds.nl

Inschrijven
beweeggroep

Meer informatie
www.rpveindhoven.nl
Telefoon: 06 83 40 78 50
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Nordic Walking
ingangsdatum:
 maandag van 14.00 tot 15.00 uur, locatie in overleg
 donderdag van 11.00 tot 12.00 uur, locatie in overleg
 zaterdag van 11.00 tot 12.00 uur, Woensel en omgeving
Kosten: € 6 per jaar
Tai Chi
ingangsdatum:
Wijkcentrum de Mortel, Savoiepad 14, Eindhoven
 dinsdag
van 11.30 tot 12.30 uur
Buurthuis de Rondweg, Camphuysenstraat 1, Eindhoven
 dinsdag
van 13.30 tot 15.00 uur
Kosten: € 45 per kwartaal
Reumafitness
ingangsdatum:
B-Fysic, Kastelenplein, Eindhoven
 maandag van 18.00 tot 19.30 uur
 woensdag van 14.30 tot 16.00 uur
 donderdag van 08.30 tot 10.00 uur
 donderdag van 10.30 tot 12.00 uur
Kosten: € 45 per kwartaal
Datum:

Handtekening:

Stuur het inschrijfformulier in een gefrankeerde enveloppe naar:
Secretariaat Reumavereniging Regio Eindhoven, Postbus 2222,
5600 CE Eindhoven
50

secretariaatrveindhoven@gmail.com
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Onze vereniging
Voorzitter
Inge Beekmans
040 254 16 59
cjbeekmans@hetnet nl

Gastvrouw
Greet van Gessel
06 83 40 78 50

Secretaris – Vicevoorzitter
Lillian Korremans
040 248 88 28

Gastvrouw
Chantal van Dijke
06 11 52 59 09

2e secretaris
Miranda Engelen
telefoonnummer 06-11085935
Mirandaengelen@hotmail.com

Voorlichting en werving
Hanna Geervliet - van der Velde
Ingrid van Rooij
Annelies Staarink
Leida Rolink
Carla Lindhout
Corry Huffenreuter

secretariaatrveindhoven@gmail.com

Penningmeester
Hans Martens
06 12 82 26 83
j.martensrpv@gmail.com

secretariaatrveindhoven@gmail.com

secretariaatrveindhoven@gmail.com

Coördinator Hydrotherapie
Jeanne Hendriks
040 253 40 38
aphendriksvrijsen@onsbrabantnet nl

Public relations
Yvonne Arts – Boer
040 257 53 70
Yvonne arts@outlook com

Coördinatoren:
Yvonne Arts – Boer 040 257 53 70
Nellie Merkies 040 212 50 46
Ellen van Steenis 040 211 65 58
Adry Rovers 040 262 43 08
Eline Merk 040 242 59 21

secretariaatrveindhoven@gmail.com

secretariaatrveindhoven@gmail.com
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secretariaatrveindhoven@gmail.com

Ledenadministratie
Joost Korremans
040 248 88 28

Bestuurslid
Liesbeth Quint – de Wit
040 246 23 02
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secretariaatrveindhoven@gmail.com

Redactie
Wilma Wijnen
040 244 73 33
w.wijnenrpv@gmail.com

Coördinatoren Tai Chi, Nordic Walking
Mary Brands
040 221 80 26
secretariaatrveindhoven@gmail.com

Inge Beekmans
040 254 16 59
cjbeekmans@hetnet.nl
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Contact

Verenigingsblad

Reumavereniging
Regio Eindhoven
Reumavereniging Regio Eindhoven
Postbus 2222, 5600 CE Eindhoven
Telefoon: 06 83 40 78 50
E-mail: secretariaat@rpveindhoven.nl
www.rpveindhoven.nl
Aangesloten bij het Reumafonds, de NPCF
en lid van Ieder (in) voorheen de CG Raad
(chronisch zieken en gehandicapten)
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Vormgeving SupportPunt Eindhoven

De vereniging is van
ons allemaal

