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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, info@rveindhoven.nl
Internet: www.rveindhoven.nl
Bankrekening IBAN: NL92INGB.0004.163.544
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
De grondleggers van onze vereniging

Thermaalbad Arcen

In ’t Contact vermelden we altijd welke leden ons helaas in de drie
maanden vooraf zijn ontvallen. Ditmaal ziet u er de naam bijstaan van
Annie Lemmen. Ik wil haar naam graag extra naar voren halen omdat
zij 36 jaar lid was van de vereniging en nog behoorde tot de groep
mensen die de grondleggers waren van onze vereniging.
Onze dank daarvoor.

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

In evenwicht
Met het ouder worden moeten de meesten onder ons veel inleveren
wat betreft de stabiliteit van het lichaam en we weten allemaal dat
deze instabiliteit en de onzekerheid over de reactie van ons lichaam
de grootste oorzaken zijn van vele valpartijen. Daarom willen we een
bewegingscursus gaan opzetten om onder begeleiding van een
fysiotherapeute eenmaal per week een uur te besteden aan
balans- en evenwichtsoefeningen.

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

RVE

Van 145,-

In balans, of
toch niet?

Openingstijden ma - zo: 08.30 t/m 23.00 uur
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Gratis proefles
Mijn advies is, denk niet: “Och dat is niets voor mij”, maar kom eens
ervaren wat het voor uw lichaam kan betekenen. Natuurlijk gaat er een
gratis proefles aan vooraf. Na de eerste proefles kunt u, als u dat wilt, door
met het vervolg van de nieuwe cursus. We zijn met verschillende partijen in
gesprek over de uitwerking van de plannen. In het volgende Contact vindt u
de datum en het tijdstip van de eerste gratis proefles Balans en Bewegen.
Komt u ons team versterken?
Als laatste puntje wil ik u nog even herinneren aan de drie vacatures die we
in het vorige Contact hebben geplaatst. Als u iets voor onze vereniging wilt
en kunt betekenen dan nodig ik u van harte uit zich te melden om te kijken
hoe we uw kennis en vaardigheden kunnen inzetten om de vereniging op
rolletjes te laten lopen.
Ik wens u allen een mooie nazomer.
Inge Beekmans			
voorzitter

Nieuwe leden

Wij verwelkomen onze nieuwe leden
Mevr. van Geenen
Dhr. van Grunsven
Mevr. van Grunsven-Gijsen
Mevr. Schellens
Mevr. Slaats - Baeten
Mevr. Smits
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Van de redactie

Seizoen vol
beloften!

Na een heerlijke zomer met prima temperaturen om actief bezig
te zijn, op z’n tijd een weldadige bui voor de tuin en af en toe een
hitte waardoor je weer begrijpt waarom de mensen aan de Middellandse
zee een siësta houden, verheug ik me op de herfst. Het oogstseizoen
met zijn heerlijke pompoenen, kastanjes, noten, appels en stoofperen.
En de griepprik. Wel of niet doen?
Gezellig avondje Bingo
Ik verheug me op de dagen met regen en wind waarop je zonder
schuldgevoel met een goed boek bij de verwarming kruipt. De zonnige
dagen die je verleiden tot een boswandeling, waarbij je elk jaar weer
met verwondering kijkt naar alle kleuren en paddenstoelen die je bijna
weer doen geloven in heksen en kabouters. De dagen worden korter en
de avonden langer. Een goede gelegenheid om met z’n allen bij elkaar
te komen voor een gezellig avondje Bingo. U komt toch ook weer een
kansje wagen?
De uitnodiging vindt u verderop in dit blad.
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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

Activiteiten WereldReumaDag
En de herfst heeft nog meer in petto. In de eerste plaats de busreis naar
Arcen. Ditmaal blijven we vier uur in het zwembad en nuttigen we ons
gebak in badkleding in het bad restaurant. We zijn benieuwd hoe dit bevalt. En dan komt WereldReumaDag. Het Reumafonds organiseert allerlei
activiteiten die wij op onze facebookpagina ruimschoots van te voren
aankondigen. Hebt u ons trouwens al (leuk) gevonden?
Een kwart eeuw vrijwilligerswerk
Jeanne Hendriks – Vrijsen doet al bijna een kwart eeuw vrijwilligerswerk
voor de reumavereniging. We vonden dat zij weleens in het zonnetje
mag worden gezet. Zelf vindt ze het maar heel gewoon. Zoals ze het ook
gewoon vindt dat ze jurylid was voor de atletiekvereniging, bestuurslid
van de AZEO én raadslid van de gemeente Veldhoven! Lees en oordeelt
u zelf! Ik wens u een heerlijke herfst.
Wilma Wijnen

In memoriam
Mevr. van Deijck - van Alem
Mevr. Freriks - de Lange
Dhr. Jannes
Mevr. Klein-Kiskamp - van Uum
Mevr. Lemmen - van de Molengraft
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Mijn leven met reuma

Jeanne kent de dames nog die de reumavereniging hebben opgericht!

“Mensen
mogen eerst
een proefles
meedoen
voordat ze lid
worden”

Jeanne Hendriks – Vrijsen (78) is 34 jaar lid van de reumavereniging
en zet zich al 23 jaar met veel enthousiasme in als vrijwilliger.
“Over 2 jaar stop ik ermee, want dan heb ik het 25 jaar gedaan en mag
iemand anders het stokje overnemen.” Het was niet gemakkelijk om
Jeanne’s medewerking te krijgen aan dit interview. Ze vindt het niet
fijn om over zichzelf te praten of in het middelpunt van de belangstelling te staan. En dat terwijl deze bijzonder krachtige vrouw veel
en boeiend kan vertellen. Ze kent veel mensen, heeft uiteenlopende
interesses en al veel aangepakt in haar leven.
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Van moeders kant
Jeanne groeide op in een gezin met 2 broers en 3 zussen. Zij was de op
één na jongste. “Mijn ouders waren erg streng. Vooral voor de meisjes.
Mijn oudste zus leeft nog en is 94 jaar. Zij is ook lang lid geweest van de
reumavereniging.” Jeanne heeft last van artrose en dat komt door de
erfelijke afwijking MED (Multiple Epifysaire Dysplasie) die de
groeischijven aantast. Ook haar broers en zussen hebben deze ziekte.
“Het komt van moeders kant.” Jeanne ging naar de huishoudschool.
“De spinazieacademie. Op mijn 15de ging ik werken. Maar toen ik op
mijn 24ste ging trouwen, moest ik stoppen met werken. Mijn man Piet
heb ik via mijn zwager leren kennen. Onze dochter Corrine werd 10
maanden na ons huwelijk geboren. We woonden net 3 maanden en 10
dagen in dit huis.” Toen sloeg het noodlot toe.
Geen gemakkelijke jaren
“Piet kreeg ’s nachts om 12 uur pijn in zijn borst. Ik heb de buurman
gevraagd of hij onze huisarts dokter Willemsen wilde halen maar die
kon niet veel doen. Hij gaf Piet wel een tabletje onder zijn tong. De
dokter vertrok en Piet stierf om kwart over 5 die ochtend op mijn 27ste
verjaardag. Hij was pas 26 jaar oud. Wie had ooit gehoord dat je zo jong
kunt sterven aan een hartaanval? Daarna was het verwarrend voor me.
Ik kreeg tabletten, mijn vader kwam en kapelaan Muskens en natuurlijk
Piet’s ouders.”
Ze somt de jaartallen op: “In 1961 zijn we getrouwd, in 1962 werd
Corrine geboren, in 1963 zijn we hier komen wonen en in 1964
stierf Piet.”
Verjaardag blijven vieren
“Met mijn broer Geert die 7 jaar ouder was en vrijgezel en nog thuis
woonde, kon ik goed opschieten. De eerste 3 maanden kwam hij van
maandag tot vrijdag bij Corrine en mij in huis. Om een beetje op ons te
letten. In het weekend ging hij weer naar huis om te stappen.
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Later heeft kapelaan Muskens me nog een brief geschreven vanuit Indonesië. Dat ik toch vooral mijn verjaardag moest blijven vieren, vooral
voor Corrine. Zijn brief heb ik nog steeds. Als ik weg moest, kwam haar
kleuterjuf Henriëtte van de Langenberg op Corrine passen. En mijn
oudste zus kwam met haar spelen.”
Een vader voor Corrine
“Corrine was een echte rakker en kon al vroeg lopen. Geert heeft haar
heel veel opgevangen. Eigenlijk deed hij wat een vader doet voor zijn
dochter. Toen ze bij de pupillen op atletiekvereniging Groot Veldhovense Atletiek Club zat, bracht hij ons altijd naar de atletiekwedstrijden.
Hij stimuleerde me om mijn rijbewijs te halen en ik mocht zijn auto
lenen.” Jeanne was zo’n 9 jaar jurylid voor de atletiekvereniging. Met
Corrine ging het voortvarend. “Op haar 18e ging ze op kamers, studeren voor fysiotherapeut aan de Zuyd Hogeschool in Heerlen. En in de
weekenden kwam ze thuis.”
Bezige bij
“Toen Corrine 12 was, ben ik weer gaan werken. Ik was lid van de vrouwenbond en via die club kwam ik aan een baan bij de NVV. Ik werkte 20
uur per week totdat ik volledig werd afgekeurd en in de WAO belandde.
Na een omscholing ging ik voor 32 uur per week bij de Ergon werken.
Daar heb ik 23 jaar met veel plezier gewerkt totdat ik 65 werd en moest
stoppen. Ik had heel graag doorgewerkt, want ik vond mijn werk geweldig. Jeanne zat voor de PvdA in de gemeenteraad van Veldhoven, maar
toen die partij de verkiezingen verloor, kwam ook aan deze carrière een
einde. Daarnaast was ze ledenraadslid en later bestuurslid van de AZEO
(Algemene Ziekenfonds Eindhoven Omstreken), voorloper van de VGZ.
“Dat heb ik ook zo’n 25 jaar gedaan.”
Niet zeuren maar doorzetten
Sinds haar geboorte heeft Jeanne pijn aan haar botten. Ze heeft al veel
operaties achter de rug. Vooral aan knieën, ellebogen en heup.
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Jeanne en Leida
op de Floriade
tijdens de
busreis van
2012

“Dokter van Thiel en dokter van den Akker, beiden orthopeed, dachten
dat ik met 35 jaar in een rolstoel zou zitten. Mooi dat ze geen gelijk kregen,” vertelt ze lachend. Jeanne is een echte doorzetter en klagen doet
ze niet. Ze werd 34 jaar geleden lid van de reumavereniging vanwege
het zwemmen. De reumavereniging bestaat 38 jaar. Jeanne kent de
mensen die de reumavereniging hebben opgericht. “Dat was een clubje
van zes dames die bij dokter Thisscher (reumatoloog/ klinisch ecoloog)
kwamen. Hij stimuleerde hen om de vereniging op te richten. Marietje
Valkenburg, één van die dames, kende ik al voor mijn trouwen.”
Wie neemt het stokje over
Sinds mei 1991 is Jeanne coördinator voor de woensdaggroep en sinds
juni 2008 houdt ze de absentielijsten bij voor alle zwemgroepen.
En dat zijn zes groepen van ongeveer 30 mensen per groep. “Ik krijg om
de drie maanden de lijsten om te verwerken. Het is belangrijk dat goed
wordt bijgehouden wie er deelnemen omdat we daarvoor subsidie
krijgen van de gemeente. ”Een nauwkeurig werkje dat haar wel is
toevertrouwd. Ze laat het me zien: ze heeft alle lijsten nog vanaf mei
1991! “Ik maak ook de lidmaatschapskaarten, maar mensen mogen van
mij eerst een proefles meedoen voordat ze lid worden.”
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De zekerheid van goede zorg.

23 fysiotherapiepraktijken in de regio die staan voor
goede reumazorg

www.fysiovisie.nl

!

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

Drie rondes voor de Hipwalk
Vanwege haar knieën moet ze veel fietsen en vanwege haar nieuwe heup
veel wandelen. Trots vertelt ze: “Ik heb meegedaan aan de Hipwalk, dat
is een sponsorloop voor mensen met een knie- of heupprothese. Het
werd georganiseerd door de afdelingen orthopedie van het Máxima
Medisch Centrum en het Catharina Ziekenhuis. Ik heb drie rondes gelopen bij de Karpendonkse Plas om geld op te halen voor het Rode Kruis. Ik
ben altijd meegegaan naar Arcen, want ik vind het water heerlijk. Maar
sinds ik mijn nieuwe heup heb, komt het water te hoog voor mij.”
Fietsen, fietsen, fietsen
Fietsen is haar lust en haar leven. ’s Zomers fietst ze drie dagen per week.
Op maandag met de KBO. Dinsdags gaat ze naar de fysiotherapeut. Maar
niet naar haar dochter die ook fysiotherapeute is. “Dat werkt niet. Ze
zet wel naaldjes als ik veel pijn heb. Dry Needling therapie heet dat.” Op
woensdag fietst ze 60 km en gaat ze ’s avonds zwemmen. “Helaas viel ik
afgelopen woensdagavond in mijn stoel in slaap voor de televisie. Toen
de film was afgelopen kon ik niet meer uit mijn stoel komen.” Nog steeds
heeft ze zichtbaar veel last van haar rug. Opgeruimd vervolgt ze: “Op donderdag fiets ik met de PVGE Veldhoven en op vrijdag is het mijn wasdag.”
Werk gedaan
In de winter sport ze tweemaal per week bij Cardo en fietst ze op haar
hometrainer. Ze heeft veel hobby’s. “Puzzelen, breien en het borduren
van kaarten, al is dat soms lastig met mijn vingers, die zijn korter door de
MED. Ik laat ook van alles vallen zoals mijn iPad en vanochtend nog een
glas. Vroeger heb ik fuchsia’s gekweekt, 300 soorten, in de winter deed ik
die inkuilen in mijn broeikas maar nu kan dat niet meer met mijn nieuwe
heup.” Jeanne neemt het leven zoals het komt. Ze is trots op haar dochter
en schoonzoon. Haar motto? “Gewoon doorgaan met ademhalen en verder niet. Nu mijn dochter goed is terecht gekomen is mijn werk gedaan.”
Wilma Wijnen
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Edgar Stene schrijfwedstrijd
Schrijf je nu in!

Dikmakers of toch niet?

Noten worden vaak gezien als echte dikmakers. Klopt dat wel?
Volgens diverse onderzoeken zijn noten juist gezond en vullend.
Daarbij smaken ze natuurlijk ook heel goed. Noten zijn gezonder dan
gedacht wordt. Ze bevatten vitamines en mineralen als magnesium,
kalium, calcium, ijzer, koper en selenium. Vijf redenen om noten
te eten.

Uw verhaal
verdient een
prijs!

Haal jij uit het leven wat erin zit? Schrijf jouw verhaal op en wie
weet, mag jij in juni 2016 tijdens het EULAR-congres in Londen jouw verhaal voordragen! Het congres wordt van 8 tot en met 16 juni in de Engelse
hoofdstad gehouden.
Het thema van de schrijfwedstrijd is “Living with a rheumatic or
musculoskeletal disease: How I take action to enjoy life to the full” of vrij
vertaald: “Leven met een reumatische aandoening: zo zorg ik ervoor dat
ik alles uit het leven haal”.
De winnaar krijgt vier overnachtingen in Londen plus reiskosten en €
1.000. De winnaars van de tweede en derde prijs krijgen € 700 en € 300.
De jury van de EULAR maakt op 15 maart bekend wie de winnaar van de
wedstrijd van 2016 is.
Stuur je verhaal (maximaal twee A4-tjes of 650 woorden) vóór
31 december naar Noortje Krikhaar, reumamagazine@bdu.nl of
Achtergracht 71, 1381 BL Weesp. Voor een vertaling van het winnende
verhaal in de Engelse taal wordt gezorgd.
Meer informatie: www.reumazorgnederland.nl

Bron: ReumaZorg Nederland
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5 redenen om noten te eten

1. Een verzadigd gevoel van noten
Volgens onderzoek kom je weinig aan wanneer je noten toevoegt aan
je dagelijkse voeding. Dit komt doordat noten vullend zijn, waardoor
mensen minder opscheppen. Noten bevatten namelijk onverzadigde
vetten, vezels en eiwitten. Hierdoor functioneren ze als volwaardige
vleesvervangers.
2. Goed voor hart- en bloedvaten
Noten bevatten arginine. Dit is een aminozuur en maakt deel uit van
een proces dat de bloedvaten wijder maakt. Zuurstofrijk bloed kan
hierdoor vrijer stromen door het lichaam. Zo heb je minder kans op een
verhoogde bloeddruk en hartproblemen.
3. Rijk aan gezonde vetten
In noten zitten voornamelijk onverzadigde vetten. Dit zijn vetten die
voortkomen uit plantaardige producten. Olie en noten zijn hier goede
voorbeelden van. Door het eten van noten daalt het cholesterolgehalte. Die daling verkleint de kans op hart- en vaatziekten. Dit in tegenstelling tot producten met verzadigde vetten, die het cholesterolgehalte
doen stijgen. Wel belangrijk om te weten, is dat de ene soort meer
onverzadigde vetten bevat dan de ander. Hazelnoten, walnoten of
17

Bewegen met ziekte van Bechterew

Zet vaker
noten op
het menu!

VOOR U GELEZEN Blijf in beweging

amandelen bevatten bijvoorbeeld meer onverzadigd vet en
minder verzadigd vet dan cashewnoten of pinda’s.
4. Een boost voor je dagelijkse voeding
Niet alleen zijn noten goed voor je hart en bloedvaten, ze zijn ook rijk
aan belangrijke voedingsstoffen. De meeste bevatten vitamine E, magnesium en eiwitten. Veel van deze voedingsstoffen zijn antioxidanten
die goed zijn voor het haar, de huid en de nagels.
5. Smaakmakers, geen dikmakers
Of je noten in de yoghurt doet of op een boterham, je eten gaat er
lekkerder door smaken. Maar hoeveel moet je ervan eten? De meeste
voedingsexperts adviseren een handvol noten per dag. Met een kom
muesli of salade erbij heb je dus zo een heerlijke maaltijd te pakken.
Extra tips bij het eten van noten:
• Eet vooral ongeroosterde noten. Veel belangrijke voedingsstoffen
gaan namelijk verloren wanneer noten geroosterd of gebrand worden.
• Eet noten regelmatig, maar wel in kleine porties.
• Eet noten zo vers mogelijk, dan bevatten ze de meeste voedingsstoffen.
• Door licht en lucht kunnen noten sneller hun smaak verliezen, bewaar ze
dus niet te lang en hou ze droog en goed afgesloten.
• Eet bij voorkeur ongezouten noten, want zout verhoogt de bloeddruk.

Beweeg
met
plezier!

In beweging blijven is essentieel om verstijving van de wervelkolom tegen te gaan. Regelmaat en discipline zijn daarbij het credo: door
oefeningen en goed bewegen tijdens actieve en niet-actieve periodes van
de ziekte kunt u het ziekteproces aanzienlijk vertragen. Het gaat erom
dat u uw eigen balans weet te vinden tussen in beweging blijven en rust
nemen. De mogelijkheden kunnen van dag tot dag verschillen, omdat de
ziekte nu eenmaal grillig verloopt.
Tips
- zorg voor een goede houding en verander regelmatig van houding;
- beoefen een sport, bijvoorbeeld zwemmen, volleybal, wandelen
of fietsen;
- wissel in bed rugligging af met buikligging;
- zorg voor voldoende rust en vermijd overbelasting van de rug;
- vermijd overgewicht en gebruik de weldadige warmte van bad
of douche.
Bron: Stichting Bechterew in Beweging

Bron: Gezondheidsnet
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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.
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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

Inleveren kopij voor 1 november 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

Op bezoek bij Jomadruk
in Veldhoven

Jomadruk is de drukker van ons Contact sinds het in kleur verschijnt.
En voor die tijd ook voor ons andere drukwerk, zoals uitnodigingen,
flyers en enveloppen.

Eigen bedrijf
Joop Slagboom ontvangt mij op een zonnige dag. Hij heeft sinds 1991
een eigen bedrijf op de Run in Veldhoven. Eerder zat de zaak in een
huurpand in de buurt van ASML, vanwege de uitbreidingen van ASML
is hij naar deze locatie verhuisd. Een eigen woon- en werkplek op een
mooie locatie. Er werkt nog één persoon in de zaak, maar die is vandaag
op cursus.
Liefde voor het vak
Van jongs af aan is Joop geïnteresseerd in het drukkersvak. In zijn twaalfde levensjaar ging hij naar de grafische school in Eindhoven en daarna
naar de MTS in Utrecht, omdat dáár alleen nog maar deze specialisatie
was. Daarna is hij begonnen bij drukkerij Vrijdag. Daar heeft hij echt het
vak geleerd “van begin tot het eind” zoals hij zelf zegt.
Omslag naar digitaal
Sinds vijftien jaar is er veel veranderd. De omslag naar digitaal; dat betekende veel studies in de avonduren. En nog steeds moet hij bijblijven met
de vernieuwingen. Veel wordt tegenwoordig met de computer aangestuurd. Daarvoor moet je wel de intentie hebben om scherp te blijven.
Nog steeds wordt er van oude en nieuwe technieken gebruik gemaakt.
Dat wordt me later duidelijk.
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En dan de inkten, ook al even milieuvriendelijk en voorzien van een certificaat. Ze staan overzichtelijk op een rij.

drukwerk
printwerk
afwerking

040 230 1988



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

Diversiteit in werk
Door de diversiteit in klanten blijft Joop het werk leuk vinden. Voor ASML
is in het verleden veel drukwerk verricht. Maar het drukwerk is vervangen door e-mails. Alleen visitekaartjes worden nog gedrukt. Veel drukkerijen hebben daarom een moeilijke tijd achter de rug. Veel drukkerijen
moesten stoppen vanwege de economische crisis. Tot zijn klantenkring
behoren voornamelijk bedrijven. Maar ook voor particulieren wordt
er familiedrukwerk gemaakt, zoals geboortekaartjes, rouwbrieven en
trouwaankondigingen. En vier keer per jaar het Contact voor onze
vereniging.
Rondleiding
Joop geeft me een rondleiding in de drukkerij. Dat ziet er anders uit dan
ik verwacht had. Moderne en oudere apparaten staan er keurig bij. Alles
moet aan de milieuregels voldoen. De vloer is vloeistof dicht, zoals dat
heet. Dat wordt elke twee jaar door de gemeente getoetst. Het papier
dat wordt ingekocht is gecertificeerd. Dat betekent dat het aan speciale
eisen voldoet. Joop geeft een voorbeeld: “Voor elke boom die gebruikt
wordt om papier te maken, wordt een nieuwe boom terug gepland.”
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Werkproces
Joop legt uit dat er verschillen zijn in werkwijze. Zo is er voor kleinere
aantallen een digitale machine, die een hoge kwaliteit van printen geeft.
Bijvoorbeeld visitekaartjes of denk aan onze laatste uitnodigingen met
het stoomtreintje, die worden hier gedrukt. De machine is net klaar met
een opdracht en dat ziet er goed uit.
Drukwerk aangeleverd
Om bij ons voorbeeld te blijven, onze redacteur Wilma Wijnen levert het
te drukken Contact aan. Zij heeft alles een vorm en volgorde gegeven. Zoals het voorwoord van de voorzitter, adverteerders, mededelingen en dit
verhaal en wat er nog meer de aandacht waard is. Er moeten ongeveer
500 boekjes gemaakt worden.
Joop vertelt: “Voor grotere aantallen is dat wat ingewikkelder met de
volgorde en handelingen.” Ik krijg een doorzichtige plaat te zien, die
lijkt wat op de foto van onze botten in het ziekenhuis. Hierop staat een
tekst en een foto. Deze afbeelding wordt op een aluminium plaat overgebracht. Dat komt op een rol op de machine: “Dit is de cilinder en voor
elke kleur komt er een cilinder bij, voor een beter kleurresultaat moet het
drukwerk dus vaker door de machine”, aldus Joop. Zoals ons Contact dus.
Het drukwerk staat voor mij onlogisch op papier, de bladzijden staan
door elkaar genummerd. “Dat komt goed bij het snijden en vouwen,
‘brocheren en vergaren’ zoals dat heet in vaktermen.” En dan komt het
nieten er nog bij. Deze laatste handelingen worden ergens anders uitgevoerd. De aluminium cilinderplaat wordt achteraf gerecycled.
En dan het eindresultaat, dat heeft u in handen!
Joop, hartelijk bedankt voor de uitleg over de wondere wereld van
deze technieken.
Yvonne Arts
23

Uitnodiging

Uitnodiging
Bingo!

U komt toch ook een gokje wagen, op dinsdag 27 oktober?
Nu de dagen korter worden, en de avonden langer, is dat een goede
reden om weer eens gezellig bijeen te komen voor een avondje BINGO.

Want: we delen prijzen uit voor één rijtje, prijzen voor een volle kaart en
bij de laatste ronde spelen we voor de hoofdprijs voor een volle kaart.
Daarnaast kunt u een leuke prijs winnen bij de gratis loterij.
Om 19:30 uur starten we met een kopje koffie of thee.
Daarna beginnen de balletjes te rollen en... rond 22:30 uur weten
we wie de gelukkige prijswinnaars zijn!
De bingoboekjes zijn in de hal van de zaal te koop
De eigen bijdrage voor leden en partnerleden bedraagt € 7,50 per kaart.
Hierbij is inbegrepen 1 maal koffie of thee + 1 consumptiebon voor een
drankje in de pauze. Niet-leden zijn ook dit jaar weer van harte welkom.
Wij hopen u te mogen begroeten op 27 oktober a.s. en wensen u
alvast een fijne bingoavond
Locatie: Partycentrum ’t WITVEN
Runstraat 40, Veldhoven.
Telefoonnummer: 040 253 27 27
Onze gastvrouw weet de weg!
U mag haar om een routebeschrijving
vragen Greet van Gessel:
telefoonnummer: 06 83 40 78 50
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9 feiten en fabels over griep

VOOR U GELEZEN Over uitzweten, de griepprik en je weerstand

De griepprik.
Wel of niet
halen?

Er worden sprookjes en spookverhalen verteld over de griep.
Hoog tijd om die nu eens voorgoed te ontzenuwen en het échte verhaal
te vertellen. Jan Wilschut, hoogleraar moleculaire virologie aan het
UMC Groningen, licht negen feiten en fabels over griep toe.
1. Als je eenmaal griep hebt gehad, ben je er voortaan immuun voor
Nee, jammer maar helaas... Griep wordt veroorzaakt door het influenzavirus.
Dat virus is er in verschillende subtypen, die op hun beurt weer in allerlei
varianten voorkomen. Doordat die varianten ook nog eens voortdurend
veranderen, kun je steeds opnieuw griep krijgen.
2. Hoe zieker mensen zijn van de griep, hoe eerder ze anderen besmetten
Nee, voordat ze ziek worden zijn ze nóg besmettelijker. De kans op infectie
hangt vooral af van de intensiteit van je sociale contacten. Wilschut: “Het
meest effectief zou zijn om dragers van het virus te mijden, maar dat is lastig
want mensen vertonen niet meteen na besmetting ziekteverschijnselen.
Dat duurt bij het griepvirus wel vier tot vijf dagen. En juist in die periode ben
je het meest besmettelijk.” Heerst de griep dan kun je besmetting alleen
voorkomen door jezelf van iedereen te isoleren.
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3. ’s Winters is door de kou je afweer verlaagd en daardoor heb je veel
meer kans om griep te krijgen
Ja, je loopt ‘s winters meer risico. En nee, dat komt niet door een lage afweer.
Het griepvirus verspreidt zich vooral via kleine druppeltjes door de lucht
(denk aan niezen, hoesten). Verspreiding van het influenzavirus gebeurt
daardoor makkelijk in druk bezochte ruimten waar mensen dicht bij elkaar
zitten, zoals op scholen, in het openbaar vervoer, in kantoortuinen of concertzalen. ’s Winters worden deze ruimten vaak veel minder goed geventileerd en dát is de reden dat de griep in dit seizoen vaker voorkomt. Daarbij
komt dat het griepvirus zich makkelijker verspreidt door droge lucht en bij
lage temperaturen.
4. Mensen die griep hebben, zouden een mondkapje moeten dragen
Ja, dat kan, maar het helpt maar een klein beetje. Het virus verspreidt zich
ook via voorwerpen die door de drager van het virus zijn aangeraakt, zoals
een deurknop, het toetsenbord van de pc of een kraan. Niet alleen mensen
die niet besmet willen raken, ook de dragers van het virus moeten daarom
vaak hun handen wassen. Ook hoesten in de elleboog in plaats van in de
handen kan helpen om verspreiding te voorkomen. Net zoals het gebruik van
papieren zakdoekjes.
5. De griepprik helpt toch niet
Niet voor 100 procent, maar vaccineren helpt wel. De jaarlijkse griepprik
beschermt tegen de virusvarianten die in het vaccin zitten. Omdat er ieder
jaar weer andere griepvirussen kunnen circuleren, heb je elk jaar een nieuwe
griepprik nodig. Die beschermt niet altijd voor 100 procent, maar wie na de
prik toch griep krijgt, heeft er vaak minder last van. Wilschut: “De Wereldgezondheidsorganisatie brengt jaarlijks in kaart welke influenzavirussen het
meest circuleren. De productie van een vaccin begint ruim een half jaar van
tevoren. Meestal is de samenstelling exact goed. Soms is er een mismatch
omdat er toch nog een andere variant van het griepvirus de kop opsteekt.”

27

Thermaalbad Arcen

Thermaalbad Arcen

7. Je gaat niet dood aan de griep
Je kunt wel degelijk overlijden aan de gevolgen van de griep. Het aantal
griepdoden in Nederland varieert jaarlijks van enkele honderden tot tweeduizend. Omdat hun afweer wat zwakker is, hebben ouderen meer kans op
complicaties, bijvoorbeeld op een longontsteking of een bijkomende (bacteriële) infectie. Zij worden bij griep ook vaker in het ziekenhuis opgenomen en
kunnen er zelfs aan overlijden, ook als ze een griepprik hebben gehad.

Kuren

8. Als je een goede weerstand hebt, ben je sneller beter
Ja, dat is helemaal waar. Er bestaat geen effectief geneesmiddel tegen de
griep. Er zit dan ook niets anders op dan uitzieken. Wie griep heeft, moet
antistoffen en afweercellen aanmaken om het virus te bestrijden. Een goed
werkende afweer is daarbij essentieel.

Bron van gezondheid, weldaad en ontspanning
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.

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

6. Alleen ouderen hebben een griepprik nodig
Nee hoor, veel meer mensen dan ouderen alleen zijn gebaat bij de griepprik.
Ieder jaar krijgen ruim 5 miljoen Nederlanders een oproep voor de griepprik, onder wie alle zestigplussers. Voor hen is de griepprik gratis, net als
voor mensen die extra risico lopen op complicaties vanwege een chronische
ziekte zoals astma of COPD, diabetes, nierinsufficiëntie, hart- en vaatziekten
of een verminderde weerstand.

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!

9. Een warme groc helpt om het virus ‘uit te zweten’
Sommige mensen zweren bij het drinken van een warme groc: cognac of
rum, heet water, citroen en honing. Best lekker misschien, maar het helpt
niet tegen de griep. Wel verlaagt alcohol de lichaamstemperatuur iets, waardoor je je mogelijk wat beter voelt. Veel thee of water drinken is wel goed,
omdat je bij koorts veel vocht verliest. Ook zijn er middelen die de klachten
kunnen verlichten. Paracetamol helpt tegen de koorts, een hoestdrank
onderdrukt de hoestprikkel en neusspray laat het gezwollen neusslijmvlies
slinken zodat je beter kunt ademhalen en slapen.
Bron: Gezondheidsnet
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www.scootmobielspecialist.nl
(040) 256 77 00

Wist u dat de
Scootmobielspecialist:

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

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.

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

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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Uitnodiging

Uitnodiging

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
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 14 september 2015 bij onze gastvrouw:
Greet van Gessel: Tel: 06 83 40 78 50
of via e-mailadres: secretariaatrveindhoven@gmail.com of
info@rveindhoven.nl
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Ons jaarlijkse uitstapje
SFEERVERSLAG

Op stoom
door het
Heuvelland

Die pet past ons
allemaal!

Ons vernieuwde uitstapje startte om twaalf uur met het vertrek van
de bus naar Simpelveld. Daar aangekomen wachtte ons een lekker
bakje koffie met natuurlijk Limburgse vlaai.
Vrij snel daarna stapten we in de historische stoomtrein naar Valkenburg.
Zeer chic gezeten op rode of groene pluche, werden we comfortabel
vervoerd. In Valkenburg hadden we anderhalf uur de tijd om wat te
ondernemen, maar daar was de tijd helaas te kort voor, het werd
alleen terrasje pikken.
Maar dan daarna het diner! Dat was lekker! Na wat geharrewar over wat
iedereen besteld had ging het goed. En dan dat Grand Dessert, tjonge dat
was snoepen geblazen!
Al met al een geslaagd uitstapje, al is mijn kanttekening, volgende
keer maar weer om tien uur vertrekken. Complimenten voor de
dames van de organisatie!

Hebben we nog
een gaatje?

Open middag op vrijdag 20 november 2015
Helaas, vanwege organisatorische redenen gaat de open middag niet
door. Wij verwelkomen u graag begin 2016 voor een informatieve
middag in samenwerking met de Fibromyalgievereniging (FES) en de
Bechterewvereniging.

Rina van Esch
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Fibromyalgie: reuma of niet?
COLUMN van dokter Harry E. Lieveld

Acupunctuur is vaak heel
effectief bij chronische
aandoeningen zoals
reumatoïde artritis,
artrose en fibromyalgie.

Het is lastig voor een huisarts of reumatoloog om de diagnose
‘fibromyalgie’ te stellen. In het bloed is niets vinden wat duidt op
reuma. Daarom vragen we ons meer en meer af of fibromyalgie
wel iets met reuma te maken heeft.
Uit wetenschappelijke studies blijkt dat fibromyalgiepatiënten aan een
verhoogde productie van neurotransmitters en andere stoffen lijden.
Deze stoffen beïnvloeden de slaap zeer negatief. Een fibromyalgiepatiënt ervaart een domino effect: door het ene probleem ontstaat weer
en ander probleem. Bijvoorbeeld: fibromyalgiepatiënten hebben een
slaapafwijking. Ze zijn niet in staat om in de zogenaamde delta slaap te
raken. Dit is een stadium van zeer diepe slaap. In die delta slaap maakt
ons lichaam iedere nacht veel chemische stoffen aan, waaronder groeihormonen. Deze stoffen zijn nodig voor de dagelijkse heropbouw van ons
lichaam. Ze bevorderen het herstel van onze weefsels.
Doordat fibromyalgiepatiënten die diepe delta slaap niet of nauwelijks
meer ervaren, maken zij te weinig groeihormonen aan.
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Daardoor kan hun lichaam zich in de nacht niet goed herstellen van de
inspanningen van de dag. Zo raken zij oververmoeid, vatbaar voor
infecties en in een slechte gemoedstoestand.
Maar het gaat verder: groeihormonen hebben namelijk een groot effect
op ons bindweefsel. Bij een fibromyalgiepatiënt is er door een gebrek
aan groeihormonen een slechte aanvoer van herstellende stoffen.
Daarnaast is er een slechte afvoer van afvalstoffen in de bindweefsels.
De afvalstoffen hopen zich erin op. Daardoor raken de bindweefsels
stijf, gespannen en pijnlijk. Door deze verhoogde spanning raken ook de
spieren en omringende organen in een constante gespannen toestand.
Waardoor er bij de fibromyalgiepatiënt nog meer pijnlijke plekken en
klachten ontstaan.
Met medische acupunctuur is er iets te doen aan de symptomen van
fibromyalgie en tal van andere pijnlijke en moeilijk te behandelen pijn- ,
ontstekings-, slaap- en vruchtbaarheidsklachten. Dat blijkt ook uit veel
wetenschappelijke studies.
Op basis van modern wetenschappelijk onderzoek adviseert de WHO
(de World Health Organisation van de VN) acupunctuur dan ook voor
meer dan 100 aandoeningen. Onder meer bij fibromyalgie, reumatoïde
artritis, slapeloosheid, lage rugpijn, nek- en schouderklachten en
depressieve klachten.
Dokter Lieveld is arts voor medische acupunctuur en
acupressuur. Acupunctuur is vaak heel effectief bij
chronische aandoeningen zoals reumatoïde artritis,
artrose en fibromyalgie.
www.acupunctuur-lieveld.nl
Bel gerust voor advies: 040 283 76 12
35

Lezing Reuma en voeding
SFEERVERSLAG

Eten moet een
feestje zijn!

Voor reumapatiënten is gezonde voeding van groot belang. We volgen
netjes de adviezen van de reumatoloog zoals het doseren van rust en inspanning en vooral het bewegen en in beweging blijven. Maar zelf kunnen
we met gezonde voeding ook iets doen om ons lichamelijk beter te voelen.
En hoe we dat kunnen doen, dat vertelde Chantal van Gerven, gewichtsconsulente en vitaliteitscoach.
Je eigen ontdekkingsreis
Chantal vertelt over de invloed van gezonde voeding op onze gezondheid
en dus ook bij reuma. De specialist ben je uiteindelijk zelf en de kunst is
om goed naar je lichaam te luisteren. Zo wordt bijvoorbeeld gezegd dat de
zogenaamde ‘nachtschades’ zoals tomaten, paprika en aardappelen, niet
goed zijn voor reumapatiënten.
Toch is het heel goed mogelijk dat de ene persoon er direct op reageert en
de ander helemaal niet. Ieder individu is uniek en daarom maakt iedereen
zijn/haar eigen ontdekkingsreis.
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Tips om direct wat mee te doen
De meest optimale voeding halen we uit verse, liefst seizoen producten
uit de categorie groente en fruit. Zo is er een aantal voedingsmiddelen dat
bekend staat om de bijzondere werking.
Chantal zet ze voor ons op een rijtje:
- Rode bieten werken sterk ontgiftend en leveren veel
bouwstoffen voor het bloed;
- Sterrekers, waterkers, veldkers en dergelijke bevatten
een plantaardige antibioticum;
- Knolselderie heeft een nier stimulerende werking;
- Witlof helpt de lever ontgiften;
- Asperges stimuleren lever en nieren;
- Appel levert vooral goed opneembaar ijzer;
- Citrusfruit is een bron van vitamine C;
- Ananas, de bromelaïne hierin heeft een krachtige
ontstekingsremmende werking, is een oppepper van het
immuunsysteem en werkt pijnstillend;
- Kersen hebben een bloedzuiverende en urine afdrijvende werking;
- Blauwe bes bevatten vitamine C en een hoog gehalte aan antioxidanten;
- Curcuma (geelwortel) deze werkt ontstekingsremmend. Dit zit ook in
kerrie. Curcuma wordt het best opgenomen in combinatie met
zwarte peper.
Let op: varieer veel en laat bovengenoemde producten regelmatig op uw
menu verschijnen, maar overdrijf niet!
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Eten moet een feestje zijn!
Chantal legt uit hoe eten een feestje wordt. Gebruik het liefst verse
producten, eet met regelmaat, sla geen maaltijden over, neem de tijd
voor je maaltijd en geniet! Lukt het niet om in je eentje om een gezonde
leefstijl aan te leren? Of ken je iemand die hierbij wel wat hulp kan
gebruiken? Denk aan een te hoog cholesterol, hoge bloeddruk, diabetes
II, hart- en vaatziekten, maar ook wanneer iemand van overtollige kilo’s
af wil. Chantal coacht je in een traject van acht weken, individueel of in
groepsverband naar een gezonde leefstijl. Het programma wordt door veel
zorgverzekeraars vergoed vanuit de aanvullende zorgverzekering.
Meer weten? Ga naar: www.sanusvia.nl of bel Chantal: 06 21 50 51 26.
Wilma Wijnen

Bewegingsactiviteiten

HYDROTHERAPIE De gemiddelde temperatuur van het water is 32 ° C

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
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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
11:00 - 12:00 uur.
Willy Klappe
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.catharinaziekenhuis.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
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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 11 08 59 35
Mirandaengelen@hotmail.com

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

secretariaatrveindhoven@gmail.com

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

secretariaatrveindhoven@gmail.com

Ledenadministratie
Joost Korremans
040 248 88 28

secretariaatrveindhoven@gmail.com
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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

Bestuurslid
Liesbeth Quint – de Wit
040 246 23 02

Coördinatoren Tai Chi, Nordic Walking
Mary Brands
040 221 80 26

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

Tineke den Hoed
040 242 42 08
tinekeenkees@hotmail.com

secretariaatrveindhoven@gmail.com
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secretariaatrveindhoven@gmail.com

secretariaatrveindhoven@gmail.com
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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: secretariaatrveindhoven@gmail.com
www.rveindhoven.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: Stichting SupportPunt Eindhoven

De vereniging is van
ons allemaal

