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 Gastvrouw
 Greet van Gessel
	 Informatie	en	voorlichting
	 Aanmelding	nieuwe	leden 

 							Aanmelding	activiteiten
 06 83 40 78 50

 
 
 Coördinator Hydrotherapie
 Ellen van Steenis
 Aanmeldingen 
	 Wijzigingen	of	annuleringen
 040 211 65 58

	 Secretaris	-	Vicevoorzitter
 Lillian Korremans
	 Correspondentie
	 Vragen	voor	de	
	 ledenadministratie
	 Informatie	nieuwe	leden
	 Externe	contacten
 040 248 88 28

 Penningmeester
 José van der Velden
	 Informatie	financiële	zaken
	 Eigen	bijdrage
	 beweegactiviteiten
	 Contributie
 040 226 49 05
 

 Coördinator Tai Chi  
 Mary Brands
	 Aanmeldingen	
	 Wijzigingen	of	annuleringen
 040 221 80 26

 Coördinator Nordic Walking
 Willy Klappe
	 Aanmeldingen
	 Wijzigingen	of	annuleringen
 06 18 22 52 56

Informatiewijzer
Heeft	u	informatie	nodig?	Neem	dan	contact	op	met:

Wij	werken	samen	met:

info@rveindhoven.nl
j.vandervelden@hslnet.nl

info@rveindhoven.nl

willklappe@live.nl

ellen.van.steenis66@gmail.com

info@rveindhoven.nl
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Heeft u vragen over reuma? Bel dan met de Reumalijn. De voorlichters informeren u  
over elke vorm van reuma en over leven met reuma. Telefoon 0900 20 30 300, bereikbaar van  
maandag tot en met vrijdag van 10 tot 14 uur. U belt tegen lokaal tarief. U kunt uw vragen ook  
e-mailen: info@reumalijn.nl.

Zoekt u goede en uitgebreide informatie over reuma en leven met reuma?  
U vindt deze op www.reumafonds.nl. Volg ons en praat ook mee op facebook.com/Reumafonds.

Het 
Reumafonds 

is er voor u

GEWRICHTSKLACHTEN?
Nu is er de DORN-methode!

Een zachte correctie van wervelkolom en gewrich-
ten ter behandeling van rug- en gewrichtsklachten.       
Ook bij alle vormen van reuma!

Verder kunt u bij Achaïa ook terecht voor klassieke 
homeopathie en/of voetreflexzonetherapie!

Bel voor een afspraak of vrijblijvende informatie: 
ACHAÏA, praktijk voor natuurgeneeskunde
Amerlaan 50  ◦  5626 BP  Eindhoven
Tel.: 040-8443035 of 06-11426308  
info@achaia.nl  ◦  www.achaia.nl
 (gedeeltelijke) vergoeding door zorgverzekeraars!

drukwerk

printwerk

afwerking

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

K le u rri j k i n bewegi n g

Een nieuwe
lente,
een nieuw
geluid

Nieuwsgierig	naar	onze	nieuwe	voorzitter?	Hem	zelf	in	de	ogen
kijken	en	eventueel	het	hemd	van	het	lijf	vragen?	Kom	dan	naar
de	Algemene	Ledenvergadering	op	maandag	26	maart	en	als	u	de	
vragenlijst	heeft	ingevuld,	maakt	u	ook	nog	eens	kans	op	een	goedgevuld	
levensmiddelenpakket!	In	het	interview	op	pagina	10	kunt	u	hem	al	een	
beetje	leren	kennen.	

Mantelzorg en reuma
De	overheid	wil	dat	we	steeds	langer	thuis	blijven	wonen.	En	dat	is	prima	
zolang	het	goed	gaat,	maar	de	mantelzorger	komt	steeds	meer	onder	
druk	te	staan.	Regelmatig	lees	je	in	de	krant	en	zie	je	op	tv	verhalen	van	
overbelaste	mantelzorgers.	Dan	is	het	handig	om	te	weten	waar	je	naar	
toe	kunt	voor	informatie	en	ondersteuning.	Op	donderdag	15	maart	
verzorgen	Steunpunt	Mantelzorg	Verlicht	en	de	reumavereniging	een	in-
formatieve	avond.	Interessant	voor	mensen	die	mantelzorg	ontvangen	en	
verlenen,	maar	ook	voor	degenen	die	in	de	toekomst	mantelzorg	nodig	
hebben.	Heeft	u	vragen?	Kom	dan	naar	onze	thema	avond	Mantelzorg.	
Meldt	u	van	te	voren	even	aan	zodat	u	zeker	een	plaatsje	hebt.	De	uit-
nodiging	staat	op	pagina	18.

Thermaal bad Arcen
Geen	beter	bad	voor	de	mens	met	reuma	dan	een	warm	bad.	Thermaal	
bad	Arcen	heeft	binnen-	en	buitenbaden	met	thermaal	mineraal-

Van	de	redactie
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water	van	35-36	0C.	Weldadig	voor	spieren	en	gewrichten.	Lekker	tot	
rust	komen	en	ontspannen.	Dat	is	goed	voor	lichaam	en	geest.	Probeer	
het	eens.	Ga	ook	mee.	U	vindt	de	uitnodiging	op	pagina	21.	Bij	te	weinig	
aanmeldingen	gaat	het	uitstapje	helaas	niet	door.	We	hebben	een	volle	
bus	deelnemers	nodig	om	de	kosten	te	dekken.	Neem	gerust	uw	buur-
vrouw,	vriendin,	zus,	broer	of	vriend	enzovoort	mee.	Ook	voor	de	mens	
zonder	reuma	zijn	de	thermaal	baden	een	bron	van	gezondheid,	weldaad	
en	ontspanning.

Voorjaarsfietstocht
Lekker	peddelend	door	het	Brabantse	landschap.	Onderweg	wisselt	u	de	
laatste	nieuwtjes	en	tips	uit	met	lotgenoten.	Op	de	helft	pauzeren	we	om	
te	genieten	van	een	lekker	broodje	met	koffie	of	thee.	De	route	is	ook	
geschikt	voor	scootmobiels.	Gezellig	en	gezond.	Ga	mee	en	meldt	u	aan	
bij	Greet	voor	onze	jaarlijkse	voorjaarsfietstocht.	U	vindt	de	uitnodiging	
op	pagina	24.	Ik	wens	u	een	bijzonder	kleurrijk	en	opgewekt	voorjaar.	

Wilma	Wijnen

BAKHUS REIZEN 
 
 
 

Kuurhotel Mar-y-sol Los Cristianos-Tenerife 
Voorjaarsaanbiedingen	  2018	  vanaf	  	  1400	  euro	  voor	  15	  dgn	  

NEEMT	  U	  GEHEEL	  VRIJBLIJVEND	  CONTACT	  MET	  ONS	  OP	  VOOR	  MEER	  INFORMATIE	  

Diverse	  groepsaanbiedingen	  reumakuur	  2016 

	  

	  

	  

	  
 

	  

Allersma 82, 5655 CH  Eindhoven 
Tel: 040-2115945 Mob.0610924690 
email: info@bakhus.nl  Website: 

www.bakhus.nl 

persoonlijk • gastvrij • toegewijd

Herstelhotel Stefaan
Glorieuxlaan 8
5613 LN Eindhoven

T  040 303 13 13
E  info@herstelhotelstefaan.nl
I  www.herstelhotelstefaan.nl

Herstelhotel Stefaan is onderdeel van Sti chti ng Zorg & Wonen Glorieux

De zorg uit handen geven en in alle 
rust herstellen bij Herstelhotel Stefaan

50
96



8 9

UitnodigingUitnodiging

Op	deze	avond	kunt	u	kennismaken	met	onze	kandidaat	voorzitter	meneer	
Jan	Willem	Popelier.	Hij	zal	ook	de	resultaten	van	de	leden	enquête	met	u	
doornemen.	Wilt	u	weten	wat	er	speelt	in	uw	vereniging?	Heeft	u	suggesties,	
op-	of	aanmerkingen,	goede	ideeën	of	gewoon	zin	in	een	gezellige	bingo	
avond?	U	bent	van	harte	welkom	op	de		

Algemene Ledenvergadering 

maandag 26 maart

Programma:
19:00	-	19:30	uur:	Ontvangst	met	koffie,	thee	en	iets	lekkers	erbij	
19:30	-	20:45	uur:	Algemene	Ledenvergadering	met	resultaten	leden	enquête
20:45	-	22:00	uur:	Gratis	bingo	met	loterij	en	verloting	levensmiddelenpakket

Het	(financieel)	jaarverslag	is	vanaf	maandag	12	maart	digitaal	of	op	papier	
op	te	vragen	bij:	Lillian	Korremans,	040	24	88	82	of	info@rveindhoven.nl

Locatie:	Wijkcentrum	’t	Bellefort,	Iepenlaan	40,	Eindhoven	

Openbaar	vervoer:	vanaf	het	NS-station	Eindhoven	noordzijde	neemt	u:	
-	stadsbus	401	(richting	Airport	via	Meerhoven)	uitstappen	bij	bushalte	
Glaspoort
Looproute (6	min):	U	staat	op	de	Philitelaan/PSVlaan;	ga	linksaf	de	Glaslaan	in,	
doorlopen	tot	u	linksaf	de	Essenstraat	in	kunt	slaan	en	alsmaar	doorlopen	naar	
de	Iepenlaan,	volg	de	bocht	naar	links	om	op	de	Iepenlaan	te	blijven.	
Parkeren:	ruime	en	gratis	parkeergelegenheid
Vragen? Bel	onze	gastvrouw	Greet:	06	83	40	78	50	of	mail:	info@rveindhoven.nl

Uw voeten zijn onze zorg!
Vrijhoeven Orthopedisch Centrum biedt al 
ruim 40 jaar een orthopedisch totaalpakket 
op het gebied van aangepast schoeisel, 
therapeutischelastische kousen, steunzolen 
en braces.
Ons bedrijf kenmerkt zich door een persoon-
lijke benadering, vakmanschap, kwaliteit en 
een snelle levering. 

Vrijhoeven Orthopedisch Centrum 
feliciteert haar partner Reumavereniging 
Regio Eindhoven met haar 40 jarig 
jubileum. 
Samen op naar een goedlopende 
toekomst!

Ook op 
zaterdag open!

BEZOEK ONZE SHOWROOM IN EINDHOVEN
Industrieweg 3  -  5627 BS Eindhoven  -  040 - 256 77 00

Grootste
Het

assortiment van 
Nederland
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Deze 
vereniging 
past	bij	mij

Lachen	geeft	me	energie
Jan	Willem	Popelier	(59)	is	geboren	en	getogen	in	Eindhoven.	Als	jongste	
uit	een	gezin	van	vier	kinderen	groeide	hij	op	met	twee	zussen	en	een	
broer.	Zijn	vader	was	machinist	bij	de	NS;	zijn	moeder	huisvrouw.	Hij	had	
het	liefst	zijn	beroep	gemaakt	‘van	mensen	aan	het	lachen	maken’	als	hij	
daar	zijn	brood	mee	had	kunnen	verdienen.	Dat	lijkt	hem	het	mooiste	wat	
er	is.	Het	liep	anders.	

Wonen,	zorg	en	leefbaarheid
“Ik	heb	bouwkunde	gestudeerd	aan	de	TU	en	ben	afgestudeerd	in	stads-
vernieuwing.	Achteraf	had	ik	misschien	liever	een	andere	studie	gekozen,	
iets	in	de	sociaal	maatschappelijke	sfeer.	Maar	het	werk	dat	ik	nu	doe	past	
bij	mij.	Voor	de	gemeente	Geertuidenberg	denk	ik	na	over	beleidsontwik-
kelingen	in	wonen,	zorg	en	leefbaarheid.	Dat	is	leuk	werk	en	het	sluit	aan	
bij	mijn	interesses,	omdat	het	deels	denkwerk	is:	welke	ontwikkelingen	
zie	je,	zoals	bevolkingsontwikkeling,	vergrijzing,	ontgroening,	verandering	
van	woonvoorkeuren,	ander	wensenpatroon.	Daarnaast	heb	ik	te	maken	
met	praktische	problemen	zoals	woningzoekenden	die	niet	aan	de	beurt	
komen,	maar	ook	met	vraagstukken	op	de	langere	termijn	zoals	vergrijzing,	
toename	van	zorgafhankelijk	en	het	meer	zelf	verantwoordelijk	worden	
voor	oplossingen.	Wat	vinden	mensen	belangrijk	aan	de	woning,	de	wijk,	
de	voorzieningen,	de	buurt?	Dat	verschilt	per	groep	mensen,	zoals	

Lachen	geeft	me	energie
Interview met Jan Willem Popelier 

ouderen	die	vanwege	gezondheid	woningaanpassingen	moeten	of	willen,	
of	buitenlandse	werknemers	met	specifieke	woonwensen,	of	expats	die	
een	ander	voorkeurpatroon	hebben	enzovoorts.	Mijn	werk	gaat	over	jou	
en	mij	en	de	buren.	Iedereen	wil	wonen	op	een	passende	manier.	Ik	zoek	
onder	meer	uit	hoe	dat	gefaciliteerd	kan	worden,	welke	randvoorwaarden	
er	zijn,	wat	kan	en	wat	kan	(nog)	niet.	En	ik	heb	ook	veel	plezier	in	het	be-
zoeken	van	mensen	thuis,	om	te	zien	of	er	mogelijkheden	zijn	om	ze	direct	
te	helpen	met	bijvoorbeeld	aanpassingen	in	de	woning,	hulp	zoeken	in	de	
buurt,	meedenken	in	oplossingen.”	

Sportief	vrijwilligerswerk
“Naast	mijn	werk	doe	ik	vrijwilligerswerk.	Ik	was	tien	jaar	voorzitter	van	
de	afdeling	synchroon	zwemmen	bij	PSV	zwemsporten.	Die	telt	ongeveer	
50	leden	in	de	leeftijd	van	7	tot	40	jaar	oud.	Ik	ben	daarin	gerold	toen	mijn	
dochters	lid	werden	van	het	synchroon	zwemmen.	Nu	ben	ik	geen	voor-
zitter	meer	maar	nog	wel	betrokken	bij	de	vereniging.	Ik	vind	het	leuk	om	
simpelweg	te	helpen,	dat	kan	zijn	met	het	opbouwen	van	tribunedelen	
voor	een	wedstrijd,	het	achter	de	bar	verkopen	van	koffie	en	thee	tijdens	
de	wedstrijden,	het	jureren	bij	wedstrijden,	het	bedienen	van	de	muziek-
apparatuur,	enzovoorts.	Niet	moeilijk,	leuk	en	ook	stimulerend	als	het	
goed	verloopt.	Bijna	de	hele	familie	is	betrokken	bij	de	sport	en	inmiddels	
is	de	vereniging	ook	een	vriendenclub	geworden.”

Nieuwbouwplannen Tongelreep
“Ik	heb	goede	contacten	met	de	dagelijks	manager	van	de	Tongelreep	en	
het	Ottenbad,	Esther	Vonken.	Met	haar	maken	we	als	zwemvereniging	
afspraken	over	het	huren	van	badwater	en	hebben	we	overleg	over	
verantwoordelijkheden	zoals	het	toezicht	bij	het	zwemmen.	Ook	over	
de	aanstaande	verbouwing.	Ik	zit	niet	meer	in	het	bestuur	van	de	
Eindhovense	Sportraad,	maar	heb	nog	wel	contacten	die	nuttig	kunnen	
zijn.	Alle	verenigingen	en	zwemmers	zullen	bij	de	verbouwing	van	de	
Tongelreep	overlast	ondervinden.	Dat	kan	niet	anders.	Via	de	Eindhovense	
Sportraad	kunnen	onze	opmerkingen,	suggesties	en	belangen	worden	
ingebracht.	Die	verbouwing	zal	toch	wel	een	jaar	duren.	Daarnaast	is	het	
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zaak	om	het	traject	goed	te	volgen,	om	te	checken	of	de	belangen	en	de	
wensen	van	de	reumavereniging	goed	in	de	gaten	worden	gehouden.	
Yvonne	Arts	(onze	interne	pr-dame,	red.)	heb	ik	al	ontmoet	tijdens	de	
bijeenkomsten	van	de	gemeente	over	de	nieuwbouwplannen	van	de	
Tongelreep.	Het	is	sowieso	goed	om	met	instellingen	en	partijen	een	goed	
contact	te	hebben	en	te	houden	om	diezelfde	belangen	van	de	reuma-
vereniging	te	behartigen.”

Vacature
“De	vacature	voorzitter	voor	de	reumavereniging	heb	ik	gevonden	op	de	
website	van	Eindhoven	Doet.	Ik	zocht	naar	een	nieuwe	bestuursfunctie	
omdat	ik	vond	dat	ik	lang	genoeg	voorzitter	van	het	synchroon	zwemmen	
was	geweest.	Zo’n	functie	moet	je	niet	te	lang	doen;	10	jaar	is	wel	de	max.	
Mijn	eerste	keuze,	zeg	ik	eerlijk,	was	voorzitter	worden	van	de	OVO	
(Stichting	Overlegorganisatie	voor	Ouderen)	maar	daar	vroegen	ze	
iemand	die	overdag	beschikbaar	is.	Dat	ben	ik	niet,	want	dan	werk	ik.	De	
tweede	op	mijn	lijstje	was	de	reumavereniging.	Ik	had	in	oktober	een	heel	
prettig	gesprek	met	Inge	Beekmans	(tot	nu	toe	voorzitter,	red.),	Lillian	
Korremans	(secretaris,	maar	dat	is	een	vacature,	red.)	en	José	van	der	
Velden	(penningmeester	red.).	Het	klikte,	zoals	dat	heet.	Ik	heb	me	daarna	
verdiept	in	de	vereniging,	de	website,	het	Contact	en	de	Reumawijzer	en	
heb	toen	ja	gezegd.”

Maatschappelijke	waarde
“Ik	kende	niemand	met	reuma.	Ja,	mijn	buurvrouw	maar	dat	wist	ik	pas	
toen	ik	al	ja	had	gezegd.	Wat	me	aanspreekt	is	de	maatschappelijk	waarde	
van	vrijwilligerswerk.	Als	mensen	in	de	knel	zitten,	of	als	je	kwetsbare	
mensen	kunt	ondersteunen	dan	moet	je	dat	doen.	Laatst	gebeurde	vlak	
voor	mijn	ogen	een	auto-ongeluk.	Iemand	raakte	van	de	weg	en	reed	
tegen	een	paal.	Dan	moet	ik	stoppen	en	kijken	of	ik	iets	kan	doen.	
Gelukkig	had	alleen	de	auto	schade.	Iets	betekenen	voor	anderen	spreekt	
me	erg	aan.	Dat	past	bij	mij.	Daarnaast	vind	ik	besturen	erg	leuk,	
contacten	leggen,	dingen	regelen.	Ik	luister	naar	ieders	mening	mits	die	
wordt	onderbouwd	door	argumenten.	Als	iemand	betere	argumenten	

heeft	dan	ik,	dan	stel	ik	mijn	mening	bij.”

Frisse blik
“Wat	mijn	plannen	zijn	met	de	reumavereniging?	Die	heb	ik	nog	niet.	Ik	
ben	behoudend,	hou	niet	zo	van	veranderingen.	Ik	ben	nu	bezig	me	een	
beeld	te	vormen	van	de	vereniging,	waar	de	kracht	zit,	het	netjes	draaiend	
te	houden.	Ik	voer	gesprekken	met	de	bestuursleden	afzonderlijk	om	hen	
en	de	vereniging	beter	te	leren	kennen.	Met	Inge	Beekmans	en	José	van	
der	Velden	ben	ik	bij	de	besturendag	van	het	Reumafonds	geweest.	Daar	
heb	ik	met	diverse	mensen	kennis	gemaakt.	Mijn	ervaring	is	dat	als	er	
iemand	nieuw	binnenkomt	met	een	frisse	blik,	er	nieuwe	ideeën	ontstaan,	
nieuwe	initiatieven.	Het	ledenaantal	loopt	hard	terug.	Ik	wil	graag	contact	
leggen	met	collega	verenigingen,	hoe	gaat	het	daar?	Op	de	Algemene	
Ledenvergadering	in	maart	zal	ik	de	resultaten	van	de	leden	enquête	
bespreken.	Ik	hoop	ook	dat	we	snel	een	nieuwe	secretaris	kunnen	vinden.	
Maar	ook	voor	die	functie	geldt:	het	moet	bij	je	passen,	je	moet	het	
willen,	leuk	vinden,	het	moet	je	inspireren,	iets	toevoegen	aan	je	leven.”	

Warm bad
“Wat	ik	belangrijk	vind,	zijn	goede	relaties	in	het	algemeen,	niet	alleen	
in	mijn	gezin,	maar	ook	een	vriendschappelijke	omgeving	waar	rekening	
wordt	gehouden	met	ieders	wensen	en	tekortkomingen.	Sommigen	
gedijen	goed	in	conflictsituaties,	maar	ik	functioneer	het	beste	in	een	
warm	bad.	Ik	ben	ongelofelijk	blij	met	mijn	levenspartner.	Zij	is	precies	wat	
ik	nodig	heb.	Af	en	toe	geeft	ze	me	een	schop	onder	de	kont,	daar	ben	ik	
dan	op	dat	moment	niet	blij	mee,	maar	naderhand	blijkt	dat	ik	dat	wel	
nodig	had.	En	ik	ben	trots	op	mijn	kinderen;	ik	heb	drie	dochters.	Het	
verbaast	me	hoe	zelfstandig	ze	zijn.	De	oudste	is	31	en	de	jongste	25,	
ze	doen	hun	eigen	ding	en	hebben	hun	weg	in	het	leven	gevonden.	Een	
levensles	die	ik	heb	geleerd	is	deze:	niets	is	wat	het	lijkt.	Vaak	verbind	je	
te	snel	conclusies	aan	wat	je	ziet	of	hoort.	Je	plaatst	iemand	die	je	niet	
(goed)	kent	te	snel	in	een	hokje	waardoor	je	je	mening	later	moet	
bijstellen.”	
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Elke dag een glimlach
“Van	lachen	krijg	ik	energie.	Ik	kan	enorm	genieten	van	cabaret	van	Bert	
Visser	en	Herman	Finkers.	Koot	en	Bie,	Monty	Python,	Dolf	Jansen	en	
Hans	Sibbel.	Ik	heb	humor	nodig	om	de	dag	door	te	komen.	Het	lijkt	me	
geweldig	als	je	mensen	aan	het	lachen	kunt	maken.	Als	ik	daar	mijn	brood	
mee	had	kunnen	verdienen,	had	ik	dat	wel	willen	doen,	maar	ik	heb	ook	
plankenkoorts.	Ik	kan	een	aardig	praatje	houden	bij	een	jubileum	en	zo	
maar	vlak	voordat	ik	moet	beginnen,	breekt	het	koude	zweet	me	uit.	Wat	
ik	wil	dat	de	lezer	denkt	na	het	lezen	van	dit	interview?	Wat	een	aardige	
jongen	is	dat.	Zou	hij	in	het	echt	ook	zo	zijn?	En	mijn	levensmotto?	
Elke	dag	een	glimlach.”

Wilma	Wijnen

De zekerheid van goede zorg 

30 fysiotherapiepraktijken in de regio die staan voor 
goede reumazorg 

www.fysiovisie.nl 

 
 Provincialeweg 27 * 5503 HA  Veldhoven * 0031 (0)40-253 50 55/-251 86 90 
      * www.vangerwenmunckhoftours.nl * info@vangerwenmunckhof.nl 
 

Individuele kuurreis naar Hunguest Hotel Béke Hajdúszoboszló, Hongarije  

Hajdúszoboszló wordt vanwege het geneeskrachtig water het “Mekka van
reumapatiënten” genoemd. Uw kuur begint met een medisch onderzoek, het
kuurprogramma bestaat uit fysiotherapie, hydrotherapie, elektrotherapie en
medische massages. U heeft onbeperkte toegang tot de thermale baden en
aan groepsactiviteiten als aquagymnastiek of aqua aerobics. 2-weekse (14 ov.)
reuma kuurreis incl. vlucht, bagage, 4 sterren hotel met HP, transfer van
vliegveld naar uw hotel en terug. 
2 keer per week vlucht uit Eindhoven naar Debrecen
met 20 behandelingen.2-pers. kamer, p.p. € 1.165,00; 1-pers. kamer €  1.220,00
met 30 behandelingen.2-pers. kamer, p.p. € 1.208,00; 1-pers. kamer €  1.265,00

Reisperiode:  2 januari -1 juli 2018 of 1 september - 20 december 2018.
Meer info: www.hongarijespecialist.nl; T.: 070 327 0998 lid SGR

Reuma Eindhoven 2018 ed 1  19-12-2017  14:58  Pagina 1



16 17

An apple a 
day keeps the 
doctor away

Hoewel	reuma	niet	te	genezen	is,	zijn	er	wel	middelen	die	de	
klachten	kunnen	verlichten.	Wetenschappers	van	de	Kalinga	
Institute	of	Industrial	Technology	hebben	hier	nu	33	voedingsproducten	
aan	toegevoegd.	De	resultaten	van	hun	studie	zijn	gepubliceerd	in	het	
tijdschrift	Frontiers	in	Nutrition.

Reuma behandelen
Over	het	algemeen	wordt	reuma	behandeld	door	middel	van	medicatie,	
maar	wanneer	iemand	hier	slecht	op	reageert	wordt	gekozen	voor	
zogenoemde	biologicals,	ofwel	therapeutische	eiwitten.	Deze	zijn	echter	
duur	en	kunnen	serieuze	bijwerkingen	met	zich	meebrengen.	De	weten-
schappers	wilden	onderzoeken	of	voeding	ook	een	uitkomst	zou	kunnen	
bieden.	Het	is	immers	goedkoop,	makkelijk	en	brengt	geen	schadelijke	
effecten	met	zich	mee.

33 voedingswaren
Voor	hun	studie	voerden	de	onderzoekers	laboratoriumexperimenten	uit	
onder	verschillende	omstandigheden.	Uiteindelijk	kwamen	zij	tot	een	lijst	
met	33	voedingswaren	die	de	klachten	van	reuma	bewezen	verlichtten	
en	de	progressie	vertraagden.	Ze	verdeelden	hen	onder	in	8	categorieën:	
fruit,	granen,	oliën,	kruiden,	specerijen,	volkorenproducten,	peulvruchten	
en	diversen.

33 producten die helpen tegen reuma
VOOR U GELEZEN     

Mediterraan dieet
De	onderzoekers	concluderen	dat	de	regelmatige	consumptie	van	boven-
staande	producten	reumapatiënten	kunnen	helpen	om	met	hun	klachten	
om	te	gaan.	Ze	zouden	een	omnivoor	dieet	moeten	vervangen	voor	een	
mediterraan	of	veganistisch	dieet.	Wel	waarschuwt	het	team	dat	hier	
niet	zomaar	mee	begonnen	mag	worden.	Mensen	dienen	altijd	eerst	een	
dokter	of	diëtist	in	te	schakelen	voor	advies.

Bron: Mijn gezondheidsgids

Fruit Druiven,	grapefruit,	appel,	perzik,	granaatappel,	mango,	bosbessen,	banaan
Granen Havermout,	volkoren	brood,	bruine	rijst
Oliën Olijfolie,	visolie,	bernagiezaadolie
Kruiden Sallaki,	ashawagandha
Specerijen Gember,	Kurkuma
Volkorenproducten Tarwe,	rijst,	maïs,	rogge,	gierst,	sorghum,	kanariezaad
Peulvruchten Sojabonen
Diversen Yoghurt,	groene	thee,	basilicum	thee.
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UitnodigingUitnodiging

Wilt	u	weten	wat	mantelzorg	precies	inhoudt,	of	heeft	u	vragen?	Kom	dan	
naar	onze

Thema avond Mantelzorg
donderdag 15 maart

Sprekers:	mevr.	Klien	van	der	Burgt	en	mevr.	Liesbeth	Hendriks	van	Steunpunt	
Mantelzorg	Verlicht

Programma:
19:00	uur:	ontvangst	met	kopje	koffie	of	thee	met	iets	lekkers	erbij
19:30	uur:	eerste	deel	lezing
20.15	uur:	pauze	en	bezoek	aan	informatiestand
20.45	uur:	tweede	deel	lezing	en	gelegenheid	tot	het	stellen	van	vragen
21.30	uur:	afsluiting

De	lezing	is	openbaar	en	gratis	toegankelijk.	Ook	niet	leden	zijn	van	harte	
welkom.	Aanmelden	bij	Greet	van	Gessel:	06	83	40	78	50.

Locatie:	Wijkcentrum	De	Mortel,	Savoiepad	14,	Eindhoven
Openbaar	vervoer:	vanaf	centraal	station	Eindhoven	neemt	u
-	Hermes	bus	405	(richting	Achtse	Barier)	uitstappen	bij	bushalte	De	Hoeve
Looproute:	(2	minuten):	loop	in	de	richting	van	de	Ardèchelaan,	sla	rechtsaf	op	
de	Ardèchelaan,	sla	rechtsaf	om	op	de	Ardèchelaan	te	blijven,	sla	linksaf	naar	
het	Savoiepad,	u	vindt	uw	bestemming	aan	de	rechterkant	van	de	weg.
Parkeren:	gratis	en	ruime	parkeergelegenheid

Mantelzorgers maken weinig gebruik van vergoedingen van 
zorgverzekeraars
Onbekendheid,	beperkende	voorwaarden	en	heen	en	weer	gestuurd	
worden	tussen	zorgverzekeraar	en	gemeenten	zorgen	ervoor	dat	mantel-
zorgers	weinig	gebruik	maken	van	vergoedingen	die	zorgverzekeraars	
hen	bieden.	Dit	blijkt	uit	onderzoek	van	het	Nationaal	Mantelzorgpanel	
van	Mezzo	in	november	2017.	Veel	mantelzorgers	blijken	niet	goed	op	
de	hoogte	van	de	vergoedingen	die	zorgverzekeraars	bieden	bij	de	zorg	
voor	een	naaste.	Slechts	12%	van	de	ondervraagden	geeft	aan	rekening	
te	houden	met	vergoedingen	voor	mantelzorg	in	de	keuze	voor	een	
zorgverzekering.	Zij	die	er	wél	voor	zijn	verzekerd	maken	er	maar	weinig	
gebruik	van.	Redenen	zijn	beperkende	voorwaarden	en	een	niet	passend	
aanbod.

Onduidelijkheid	tussen	gemeente	en	zorgverzekeraar
Daarnaast	gaf	bijna	één	op	de	vier	respondenten	aan	dat	het	onduidelijk	
is	voor	welke	vergoeding	ze	bij	de	gemeente	of	zorgverzekeraar	moesten	
zijn.	Dit	zorgt	voor	extra	regeldruk	en	kost	de	mantelzorger	veel	energie.	
Het	gaat	dan	om	vergoedingen	uit	de	basis-	en	aanvullende	verzekering	
van	henzelf	en	de	naasten	voor	wie	ze	zorgen.	Met	name	voor	vervangen-

Vragen? Bel 
Steunpunt 
Mantelzorg!

Mantelzorger	heeft	recht	op	vergoedingen
VOOR U GELEZEN  		Van	het	kastje	naar	de	muur		
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de	zorg,	hulpmiddelen	en	alarmeringen	werden	zij	van	de	zorgverzekeraar	
naar	de	gemeente	heen	en	weer	gestuurd.	Liesbeth	Hoogendijk,	directeur	
Mezzo:	“Mantelzorgers	lijken	de	dupe	te	worden	doordat	het	onduidelijk	
is	of	gemeenten	of	zorgverzekeraars	verantwoordelijk	zijn	voor	het	bieden	
van	passende	zorg.	Dit	geeft	hen	extra	regeldruk	en	frustratie.”	Mezzo	
vindt	dat	gemeenten	en	zorgverzekeraars	samen	tot	een	oplossing	
moeten	komen	voor	mensen	die	tussen	wal	en	schip	vallen,	zodat	deze	
druk	niet	op	de	schouders	komt	van	(zwaarbelaste)	mantelzorgers.

Wordt	je	van	het	kastje	naar	de	muur	gestuurd?	Neem	dan	contact	op	
met	een	Steunpunt	Mantelzorg	of	mantelzorgmakelaar	in	de	buurt.

Wijzigingen	in	vergoedingen	bij	mantelzorg
Vergeleken	met	vorig	jaar	zie	je	kleine	verschillen	in	de	aanvullende	
verzekeringen.	Het	meest	opvallend	is	dat	een	aantal	zorgverzekeraars	
een	totaal	bedrag	voor	hulp	bij	mantelzorg	opgenomen	hebben	dat	
mantelzorgers	zelf	kunnen	gebruiken	voor	vervangende	zorg,	een	mantel-
zorgmakelaar	of	cursus.	Mezzo	vindt	dit	een	goede	ontwikkeling	omdat	
het	meer	maatwerk	stimuleert.	

Bron: Mezzo

Aftrek	van	zorgkosten	over	het	jaar	2017

Laat geen geld liggen!

Leven met een handicap of ziekte brengt kosten met zich mee. 
Kosten voor medische zorg, hulpmiddelen, aanpassingen, extra 
kleding, reiskosten, dieetvoeding en nog veel meer. Komen die 
kosten voor uw eigen rekening? Dan kunt u een deel ervan terug-
krijgen	via	de	aangifte	inkomstenbelasting.	Maak	er	gebruik	van!	
Doe	aangifte!	Meer	weten?	Kijk	op	www.rveindhoven.nl	of	
www.meerkosten.nl  

UitnodigingUitnodiging

Wie	van	u	wil	zich	weer	koesteren	in	de	weldadige	warmte	van	de	baden?	
Positieve	energie	opdoen,	waarop	we	geruime	tijd	kunnen	teren.	
Gaat	u	ook	mee?

 

Thermaal bad Arcen
dinsdag	17	april

Programma:
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:	leden	en	partnerleden:	€	21,75;	niet-leden:	€	24,50
Uw	(eigen)	bijdrage	wordt	automatisch	geïncasseerd.	U	hoeft	geen	geld	over	te	
maken.

Aanmelden:	vóór	maandag	9	april	bij:	Greet	van	Gessel:	06	83	40	78	50	

Let	op:	Bij	onvoldoende	aanmeldingen	gaat	de	busreis	niet	door!
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Geeft	zelfver-
trouwen en 
vermindert 
angst

Dat	knuffelen	goed	is	voor	lijf	en	psyche	weten	we	sinds	de	jaren	
vijftig.	Maar	waarom	eigenlijk?	Wat	doet	het	met	je?

Voor	baby’s,	zowel	in	de	mensen	als	dierenwereld,	is	knuffelen	zelfs	nood-
zakelijk	om	te	overleven.	Jonge	kinderen	leven	lange	tijd	in	een	twee-een-
heid	met	hun	moeder.	Het	kind	zoekt	een	zo	veilig	en	warm	mogelijke	plek	
bij	de	moeder	die	voor	voedsel	zorgt.	Maar	hechtgedrag	is	meer	dan	een	
overlevingsmechanisme.	Liefdevolle	aandacht	als	aanraken,	knuffelen,	
vasthouden	en	troosten	maakt	gezonder,	geeft	zelfvertrouwen	en	ver-
mindert	angstgevoelens.	En	dat	geldt	niet	alleen	voor	kinderen.

Gelukshormoon
Waarom	knuffelen	zo	gezond	is,	is	niet	helemaal	bekend.	“Wel	weten	we	
dat	er	bij	knuffelen	een	speciaal	hormoon	vrijkomt	met	de	naam	
oxytocine,”	vertelt	Ellen	de	Bruijn,	universitair	hoofddocent	klinische	
psychologie	aan	de	Universiteit	Leiden.	Dat	stofje	komt	vrij	bij	het	geven	
van	borstvoeding,	knuffelen,	massages	en	seks.	Met	het	stijgen	van	de	
leeftijd	daalt	het	gehalte	aan	oxytocine.	De	Bruijn:	“Meer	knuffelen	is	
dus	absoluut	goed.	Lichamelijk,	geestelijk	en	sociaal	functioneren:	het	
hangt	allemaal	samen.	Wij	hebben	experimenten	uitgevoerd	waarbij	we	
zagen	dat	oxytocine	angst	vermindert	in	sociale	situaties.”	In	feite	werkt	

Waarom	knuffelen	zo	gezond	is
VOOR U GELEZEN     Liefdevolle aandacht geLiefdevolle aandacht is heilzaam

een	simpele	omhelzing	of	aanraking	positief	op	onze	gezondheid.	Want	
verlaag	je	stress,	dan	ben	je	ook	weerbaarder	tegen	infecties,	zo	blijkt	uit	
onderzoek.

Eerherstel
Het	geluksrecept	van	de	Amerikaanse	neuro-econoom	Paul	Zak,	zijn	
bijnaam	is	Dr.	Love,	luidt:	Knuffel	minimaal	acht	keer	per	dag,	want	dat	
houdt	ons	lichamelijk	en	geestelijk	gezond.	Een	beetje	overdreven,	vindt	
De	Bruijn,	maar	er	zit	wat	in.	Ook	huisarts	en	seksuoloog	Peter	Leusink	
vindt	het	tijd	dat	de	knuffel	eerherstel	krijgt,	zeker	in	relaties	tussen	
partners.	“Bij	sommige	echtparen	is	seks	uit	de	relatie	verdwenen.	Wat	
jammer	is,	is	dat	het	knuffelen	dan	vaak	ook	van	de	baan	is.	Dat	komt,”	
legt	Leusink	uit,	“doordat	een	van	de	partners	bang	is	dat	een	knuffel	tot	
seks	moet	leiden.	Het	is	een	hardnekkige	mythe,	waarbij	de	gedachte	is:	
ik	raak	haar	maar	niet	aan,	want	dan	denkt	ze	dat	ik	meer	wil.	Dat	is	het	
kind	met	het	badwater	weggooien,	want	de	intimiteit	die	ontstaat	door	
knuffelen	is	op	zichzelf	al	waardevol.	Geef	dus	vooral	wél	een	knuffel	
en	zeg	er	bijvoorbeeld	bij:	‘Ik	hoef	geen	seks;	ik	vind	het	gewoon	al	heel	
prettig	om	je	in	mijn	armen	te	houden.’	Dat	onderscheid	moeten	we	weer	
leren	maken.”

Knuffelen	met	de	buurman?
Maar	wat	als	je	geen	partner	hebt?	Op	knuffelen	met	de	buurman	of	
een	‘gewone’	vriend	of	vriendin	rust	nog	vaak	een	taboe.	“Toch	zouden	
we	dat	als	samenleving	kunnen	leren,”	zegt	Leusink.	“We	moeten	af	van	
de	gedachte	dat	een	aanraking	wordt	gezien	als	uitnodiging	voor	seks.	
Eigenlijk	zou	het	normaler	moeten	worden	dat	we	af	en	toe	zeggen:	‘Wil	
je	me	even	vasthouden?’	Een	knuffel	geeft	een	gevoel	van	vertrouwen	en	
veiligheid.	Waarom	zou	je	daar	niet	om	mogen	vragen?”

Bron: Gezondheidsnet
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UitnodigingUitnodiging

Genietend	van	de	gezonde	buitenlucht	peddelen	we	door	het	Brabantse	
landschap.	De	tocht	is	in	totaal	zo’n	20	kilometer	lang.	We	fietsen	in	een	
rustig	tempo	zodat	iedereen	kan	bijbenen.	De	fietstocht	is	ook	veilig	voor	
de	scootmobiel.	En	op	de	helft	pauzeren	we	voor	koffie	of	thee	met	een	
broodje.	Ga	ook	mee	met	onze

Voorjaarsfietstocht	

 zaterdag 26 mei 

Gezellig en gezond!

Programma:
13:00	uur:	 Ontvangst	met	thee	of	koffie	bij	de	Genneper	Parken*
13:30	uur:		 Vertrek,	eerste	helft	lekker	rustig	fietsen	door	het	Brabantse	land
14:15	uur:		 Pauze	met	koffie	of	thee	en	een	broodje
15:15	uur:		 Start	tweede	helft	van	de	fietsroute	
16:00	uur:		 Verwachte	aankomst	bij	het	vertrekpunt

Aanmelden:	vóór	15	mei	bij	Greet	van	Gessel:	06	83	40	78	50

Let	op:	Bij	onvoldoende	aanmeldingen	gaat	de	fietstocht	niet	door.

Locatie:	
		Paviljoen	Genneper	Parken
		Antoon	Coolenlaan	2a,	Eindhoven
  040 25 24 632
 

*		

Hou vast 
aan eigen 
ontspanning

‘Zorgen	moet	je	doen,	niet	maken’.	Veel	mensen	kennen	deze	
beroemde	uitspraak	van	Loesje	en	geven	daar	ook	gehoor	aan.	Daarbij	
realiseren	ze	zich	niet	altijd	dat	ze	zichzelf	dóór	te	zorgen	tot	de	groeiende	
groep	mantelzorgers	mogen	rekenen.	Want	mantelzorg	is	niet	alleen	de	
zorg	voor	hulpbehoevende	ouderen,	maar	bijvoorbeeld	ook	de	zorg	voor	
een	broer	of	zus	die	chronisch	ziek	of	gehandicapt	is,	en	de	zorg	voor	een	
kind	met	autisme.	Wanneer	je	niet	beseft	dat	je	mantelzorger	bent,	weet	
je	ook	niet	dat	je	gebruik	kunt	maken	van	hulp	bij	die	zorg.	En	omdat	je	
jezelf	niet	als	mantelzorger	herkent,	ben	je	je	waarschijnlijk	ook	niet	altijd	
bewust	van	een	eventueel	dreigende	overbelasting.	Zeven	vragen	over	
mantelzorg	mét	hun	antwoord.

1.	Ik	zorg	voor	mijn	moeder.	Ben	ik	dan	een	mantelzorger?
Ja,	waarschijnlijk	wel.	Mantelzorgers	zijn	mensen	die	onbetaald		zorgen	
voor	een	chronisch	zieke,	gehandicapte	of	hulpbehoevende	ouder,	kind	of	
ander	familielid,	vriend	of	buur.	Zij	geven	die	zorg	omdat	ze	een	persoon-
lijke	band	hebben	met	die	persoon.	Er	zijn	zelfs	formele	afspraken	over:	
“Zorg	je	meer	dan	acht	uur	per	week	en/of	langer	dan	drie	maanden	voor	
je	partner,	kind,	familielid	of	vriend?	Dan	ben	je	mantelzorger.”	Maar	in	
de	praktijk	wordt	er	echt	niet	op	de	klok	gekeken.	Ook	als	je	‘slechts’	een	
paar	uur	per	week	bij	je	moeder	bent	om	haar	te	helpen,	ben	je	beslist	

Wanneer	ben	je	mantelzorger?
VOOR U GELEZEN  		7	vragen	over	mantelzorg	
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haar	mantelzorger.		Mantelzorg	bestaat	in	verschillende	vormen	en	op	
verschillende	niveaus.	De	één	is	bijvoorbeeld	acht	uur	per	week	be-
trokken	bij	de	zorg	voor	zijn	of	haar	ouders;	een	ander	is	bijna	24	uur	per	
dag	verantwoordelijk	voor	de	zorg	voor	een	hulpbehoevend	kind	of	druk	
met	de	zorg	voor	een	verstandelijk	beperkte	broer.	Er	is	ook	geen	leeftijd	
gekoppeld	aan	een	mantelzorger,	iedereen	kan	mantelzorger	zijn,	van	
jong	tot	oud.

2.	Is	mantelzorg	hetzelfde	als	vrijwilligerswerk?
Voor	vrijwilligerswerk	kun	je	kiezen.	Je	doet	vrijwilligerswerk	omdat	je	
het	leuk	vindt,	en	je	kunt	er	ook	weer	mee	stoppen	wanneer	je	er	geen	
zin	meer	in	hebt	of	wanneer	het	even	niet	uit	komt.	Mantelzorger	ben	je,	
omdat	je	een	band	hebt	met	degene	die	hulp	nodig	heeft.	Tegen	mantel-
zorg	is	het	lastiger	‘nee’	te	zeggen,	omdat	het	gaat	om	degenen	waar	je	
van	houdt	of	waar	je	om	geeft.	Mantelzorg	overkomt	je.

3.	Hoeveel	mantelzorgers	zijn	er?
Vier	miljoen	Nederlanders	van	18	jaar	en	ouder	verlenen	mantelzorg	(1	
op	de	3	volwassenen).	Hieronder	vallen	ook	mensen	die	korter	dan	drie	
maanden	per	jaar	of	minder	dan	acht	uur	mantelzorg	per	week	verlenen.	
58	procent	van	de	mantelzorgers	is	vrouw.	De	meeste	mantelzorgers	zijn	
tussen	45	en	64	jaar,	een	leeftijdsgroep	waarin	vooral	mantelzorg	voor	
een	hulpbehoevende	ouder	nodig	kan	zijn.	In	2040	zal	de	behoefte	aan	
mantelzorg	verdubbeld	zijn.

4. Mag ik weigeren om mantelzorger te worden?
Stel,	je	bent	naaste	familie	van	iemand	die	hulp	nodig	heeft,	maar	de	
verstandhouding	is	slecht.	De	gemeente	gaat	er	misschien	gemakshalve	
vanuit,	dat	je	gaat	mantelzorgen.	Kun	je	dit	dan	weigeren?	Jazeker,	want	
mantelzorg	is	niet	verplicht.	Maar	let	op:	ben	je	een	gezonde	huisgenoot	
(dus	inwonend)	van	iemand	die	zorg	nodig	heeft	-	bijvoorbeeld	je	echt-
genoot	of	echtgenote	-	dan	wordt	wél	verwacht	dat	je	de	huishoudelijke	
taken	op	je	neemt.	Schoonmaken,	ramen	lappen,	boodschappen	doen	en	
dergelijke.	Het	maakt	daarbij	niet	uit,	of	je	een	baan	hebt	of	niet.	Voor	de	

lichamelijke	zorg	kun	je	uiteraard	een	beroep	doen	op	een	professionele	
zorgverlener.
 
5.	Wat	betekent	het,	om	mantelzorger	te	zijn?
In	een	onderzoek	van	Plus	Magazine	uit	2014	zeggen	Pluslezers	dat	het	
zorgen	voor	een	dierbare	hen	vooral	voldoening	en	dankbaarheid	op-
levert.	In	de	derde	plaats	noemen	ze	vermoeidheid.	Een	Pluslezer	ver-
woordde	het	zo:	“Ik	voel	een	combinatie	van	voldoening	om	te	kunnen	
helpen	en	verdriet	om	het	naderend	einde.	“Maar	4	van	de	5	mantel-
zorgers	erkenden	ook,	dat	er	moeilijke	kanten	zijn	aan	het	zorgen	voor	
een	ander.	De	aftakeling	van	degene	voor	wie	wordt	gezorgd	is	zwaar,	
net	als	de	karakterverandering	die	met	de	aftakeling	gepaard	kan	gaan.	
Zorgen	voor	iemand	die	onaardig,	egoïstisch	of	boos	is,	is	een	loodzware,	
haast	bovenmenselijke	opgave.	Uit	onderzoek	van	het	Sociaal	Cultureel	
Plan-bureau	blijkt	dat	15	procent	van	de	intensief	zorgende	werkenden	
een	slechtere	gezondheid	ervaart.	18	procent	van	de	werkende	mantel-
zorgers	die	minder	dan	2	jaar	mantelzorgt,	is	in	een	jaar	2	weken	of	langer	
aaneengesloten	ziek.	Bij	mensen	die	langer	dan	2	jaar	mantelzorgen	is	dat	
zelfs	een	kwart.	5	tot	8	procent	van	de	werkende	mantelzorgers	meldt	
zich	ziek	omdat	de	combinatie	mantelzorg	met	werk	hen	teveel	wordt.

6.	Wat	zijn	de	valkuilen	voor	mantelzorgers?
Geen	‘nee’	kunnen	zeggen,	niet	gemakkelijk	los	kunnen	laten	en	je	veel	
zorgen	maken.	Ook	de	dag	van	een	mantelzorger	heeft	maar	24	uur.	En	
in	de	uren	die	je	aan	de	verzorging	van	je	partner	besteedt,	kun	je	niet	
tennissen	en	ook	geen	rozen	kweken.	59	procent	van	de	mantelzorgers	
heeft	minder	tijd	voor	zichzelf	dan	voorheen.	Een	derde	vindt	dat	jam-
mer.	Hobby’s	en	uitstapjes	sneuvelen	en	dat	valt	niet	altijd	mee.	‘Ik	word	
moe	en	nerveus	van	het	voortdurende	gejaag.	Ik	heb	geen	tijd	meer	voor	
uitgaan	of	verenigingen.	Alleen	lezen	in	bed,	om	te	ontspannen	en	in	
slaap	te	vallen,	blijft	nog	over.”	De	overheid	verlangt	steeds	meer	mantel-
zorg	van	familieleden	en	vrienden,	maar	er	is	een	grens	en	die	is	“Als	ik	er	
zelf	aan	onderdoor	ga	of	het	niet	meer	volhoud”,	aldus	48	procent	van	de	
Pluslezers.
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7.	Mijn	moeder/broer/kind/buurman	heeft	steeds	meer	zorg	nodig.	
Hoe voorkom ik dat het te zwaar wordt?

Vijf	tips:
• 	Vraag	hulp	en	accepteer	hulp.	Het	lijkt	een	open	deur,	maar	veel	man-

telzorgers	vinden	het	nogal	eens	moeilijk		om	hulptroepen	in	te	scha-
kelen.	Ze	willen	het	liefst	alles	zelf	doen.	38	procent	van	de	werkende	
mantelzorgers	is	onbekend	met	de	bestaande	wettelijke	regelingen	op	
de	werkvloer.	Informeer	ernaar	bij	personeelszaken.	Maak	eventueel	
gebruik	van	(onbetaald	of	betaald)	verlof.	Het	blijkt	dat	24	procent	van	
de	mantelzorgers	geen	gebruik	maakt	van	calamiteitenverlof,	terwijl	
ze	dit	wel	zouden	willen.

• Besteed	taken	dus	uit,	zodat	je	je	kostbare	tijd	ook	echt	aan	tijd-met-
elkaar	kunt	besteden.	Het	huis	schoonmaken	of	de	boodschappen	
doen,	hoef	je	niet	per	se	zelf	te	doen.	Misschien	is	er	een	buurkind	
dat	iets	wil	bijverdienen?		Of	kun	je	hulp	in	de	huishouding	regelen?		
Bestel	boodschappen	online	en	laat	ze	thuis	bezorgen.

• Laat	degene	voor	wie	je	zorgt,	indien	mogelijk,	nog	zoveel	mogelijk	
zelf	doen.	Dat	is	goed	voor	de	eigenwaarde	van	diegene	en	ontlastend	
voor	jou.

• Denk	eens	aan	een	vrijwilliger.	Bij	jou	in	de	buurt	is	misschien	wel	een	
vrijwilligerscentrale	waar	je	je	kunt	aanmelden	voor	klusjes	in	en	om	
het	huis,	een	ritje	naar	het	ziekenhuis,	het	uitlaten	van	de	hond	of	
voor	een	praatje.

• Hou	vast	aan	je	eigen	ontspanning.	Een	ochtend	in	de	week	naar	de	
tennisvereniging,	toeren	op	de	motor	of	bloemschikken.	Als	je	dat	
altijd	al	deed,	moet	je	daar	vooral	mee	doorgaan.	Lever	niet	alles	in.

Bron: Gezondheidsnet

Meneer	C.	van	Rooy

In memoriam (bijgewerkt	tot	en	met	29	januari)

Op	bezoek	bij	vakantiehuis	
Het Wolders Ven
Het	was	op	een	winterse	dag	dat	ik	dat	ik	een	ontmoeting	had	met	
mevrouw	Marie	José	de	Vrind	in	het	vakantiehuis	Het	Wolders	Ven	met	
uitzicht,	vanuit	de	gezellige	woonkamer,	op	het	water	en	een	mooie
bosrijke	omgeving.

Op	de	folder	staat:
“Vakantiehuis	voor	goed	verzorgd	genieten.	
Het	Noord	Brabantse	Waalre	wordt	ook	wel	de	Groenfontein	van	de	Kem-
pen	genoemd.	Tussen	de	kernen	van	de	dorpen	Aalst	en	Waalre	loopt	een	
lommerrijke	verbinding:	Koningin	Julianalaan.	Aan	deze	laan	ligt,	naast	
het	gemeentehuis,	het	Burgemeester	Ossepark.	Genieten	in	een	bosrijk	
decor.	Dit	prachtige	stuk	natuur,	een	groot	ven	omgeven	door	loof-	en	
naaldbossen,	vormt	het	decor	van	Het	Wolders	Ven.	Stichting	Het	Wolders	
Ven	stelt	zich	ten	doel	zorgbehoevenden	een	vakantieweek	aan	te	bieden	
tegen	beperkte	kosten.	Vele	vrijwilligers	werken	daarvoor	belangeloos	
samen.”

Bungalow Het Wolders Ven
De	bungalow	is	gebouwd	in	de	vijftiger	jaren	en	later	geschonken	aan	
de	gemeente	Waalre.	Stichting	Het	Wolders	Ven	heeft	het	al	37	jaar	in	
erfpacht.	Het	is	bijzonder	dat	alles	wordt	gedaan	door	vrijwilligers.	Ook	
de	directeur	is	een	vrijwilligster,	ooit	begonnen	als	gastvrouw.	De	stichting	
wordt	ondersteund	door	de	vrienden	van	Het	Wolders	Ven.

Vrijwilligers
Januari	is	de	maand	dat	er	geklust	wordt	in	en	rond	de	bungalow.	Dan	
is	het	tijd	voor	onderhoud	en	een	extra	schoonmaakbeurt.	Deze	weken	
zijn	er	geen	gasten.	De	planning	van	gasten	en	vrijwilligers	gebeurt	door	
vrijwilligers.	Gastvrouwen,	begeleiders,	verpleegkundigen,	schoonmakers,	
tuinmannen,	schilders,	allen	vrijwillig.	Iedere	maandagochtend	wordt	er	
schoongemaakt.	Het	hele	jaar	door	wordt	huis	en	park	onderhouden	door	
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de	vrijwilligers.	De	was	wordt	uitbesteed.	Evenals	de	warme	maaltijden;	
deze	worden	door	een	cateringbedrijf	gemaakt	en	opgehaald	door	vrij-
willigers.	Om	een	stichting	als	deze	draaiende	houden	is	een	goede	
organisatie	nodig.	Vrijwilligers	hebben	geen	tijd	om	met	pensioen	te	gaan,	
zo	graag	zijn	ze	er	bij	betrokken.	Maar	nieuwe	vrijwilligers	zijn	welkom.	
Jaarlijks	gaan	de	vrijwilligers	vanzelfsprekend	samen	ook	iets	leuks	doen.

Recreatie	mogelijkheden
Voor	het	hele	jaar	staan	er	regelmatig	activiteiten	gepland,	zoals	een	uit-
stapje	in	de	omgeving,	bezoek	aan	musea	of	winkelen.	Een	bezichtiging	van	
de	Willibrorderskerk	in	Waalre	of	een	bezoekje	aan	tuinderij	de	Pimpernel	
en	een	terrasje.	Ook	behoort	bloemschikken	of	worstenbroodjes	bakken	
tot	de	mogelijkheden.	Deze	zaken	kunnen	in	overleg	gepland	worden	met	
de	gastvrouwen.	Spelletjes	zijn	aanwezig.	De	paden	rond	het	ven	zijn	toe-
gankelijk	voor	rolstoelgebruikers	voor	een	mooie	wandeling	rond	het	ven.	
Maar	ook	op	het	terras	is	het	goed	toeven.

Gasten
Gasten	(en	vrijwilligers)	komen	uit	het	hele	land	maar	ook	uit	de	buurt.	
Het	is	de	bedoeling	dat	zij	medisch	in	staat	zijn	zichzelf	te	verzorgen	en	
met	de	activiteiten	kunnen	meedoen.	Daarom	zal	er	eerst	contact	zijn	met	
een	verpleegkundige	voordat	er	ingeschreven	kan	worden.	Vaak	nemen	
mensen	hun	mantelzorger	mee	als	gast.	Alleenstaanden	of	mantelzorgers	
komen	om	er	eens	uit	te	zijn.	En	vele	gasten	komen	elk	jaar	terug.	Er	wordt	
wel	naar	de	samenstelling	gekeken.	Het	is	leuker	om	met	jongeren	onder	
elkaar	te	zijn	bijvoorbeeld.	Men	komt	en	gaat	op	eigen	gelegenheid.	

Informatie
Er	is	plaats	voor	zes	gasten	en	vier	(vrijwillige)	verzorgers,	onder	wie	een	
verpleegkundige.	De	bungalow	is	ingericht	voor	rolstoelgebruikers.	Er	zijn	
hoog/laag	bedden	en	aangepaste	toiletten	en	douches,	voorzien	van	een	
alarm.	Iedereen	kan	zich	inschrijven,	de	vakantieweek	begint	op	maandag	
om	15.00	uur	en	eindigt	op	zaterdag	om	12.00	uur.	De	kosten	zijn	voor	
2018	vastgesteld	op	€	265,	per	gast,	inclusief	koffie,	thee	en	maaltijden.	

Dat	zijn	basisvoorzieningen.	Het	is	mogelijk	voor	een	instelling	de	hele	
bungalow	te	huren	per	week.	Zij	nemen	dan	eigen	personeel	mee.
Voor	meer	informatie	kijkt	u	op	de	website:	www.woldersven.nl	of	u	
belt	met:		Mevrouw	de	Vrind:	06	22	48	51	71	of	040	22	15	936.	Ik	hoop	
dat	Het	Wolders	Ven	nog	lang	kan	doorgaan	met	het	verzorgen	van	deze	
vakantieweken.

Yvonne Arts

Meneer	P.	van	den	Bogaard
Mevrouw	T.	van	de	Kuijl
Mevrouw	M.	de	Louw
Mevrouw	Y.	Sanders
Mevrouw	F.	Schouten

Meneer	P.	Schneider
Mevrouw	M.	Schipper
Mevrouw	J.	Meijntjes
Mevrouw	A.	Eckenbach

Nieuwe leden (bijgewerkt	tot	en	met	29	januari)
Wij	verwelkomen	onze	nieuwe	leden

Stichting Het Wolders Ven
Koningin Julianalaan 15, Waalre

040 - 221 73 12
info@woldersven.nl
www.woldersven.nl

Vakantiehuis voor goed verzorgd genieten
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Als	reumapatiënt	of	als	familielid	van	een	reumapatiënt	weet	je	
als	geen	ander	wat	reuma	betekent.	Reuma	kan	niet	worden	genezen	
maar	met	een	goede	behandeling	kunnen	de	klachten	wel	verminderen.	
Daarom	is	wetenschappelijk	onderzoek	naar	vroege	diagnose	en	
effectieve	behandelingen	belangrijk.	

Word	collectant	of	wijkhoofd	
Maandag	19	tot	en	met	zaterdag	24	maart	is	de	collecteweek.	Voor	de	
komende	collecte	zijn	vooral	in	Geldrop	mensen	nodig.	Dit	betreft	de	
wijken:
-		Akert,	nodig	een	wijkhoofd	
-		Braakhuizen	Noord,	nodig	veel	collectanten
-	Centrum,	nodig	een	wijkhoofd	en	collectanten
-	Coevering,	nodig	2	wijkhoofden	en	veel	collectanten
-	De	Burght,	nodig	een	wijkhoofd	en	collectanten
-	Oranjeveld,	nodig	een	wijkhoofd	en	collectanten

Help het Reumafonds
Wil	je	meer	informatie	over	de	functie	wijkhoofd	of	het	collecteren?	Bel	
naar	onze	regiocoördinator	van	het	Reumafonds:	Nancy	van	Verseveld:	
06	22	29	00	24	of	stuur	haar	een	e-mail:	n.vanverseveld@reumafonds.nl

Alle	beetjes	
helpen 

Geef	twee	uurtjes	van	je	tijd
Meld	je	aan	als	vrijwilliger

Gezellig 
en lekker

Nieuwjaarsbijeenkomst
SFEERVERSLAG

Wat	was	het	weer	gezellig	en	wat	was	het	weer	lekker.	Een	
complimentje	aan	de	kok	van	Genneper	Parken.	Smullend	van
het	uitgebreide	buffet	en	genietend	van	een	passend	drankje	hebben	
we	het	oude	jubileumjaar	afgesloten	en	het	nieuwe	jaar	verwelkomd.	
Ook	voor	de	glutenvrije	mens	werd	goed	gezorgd.

Ondertussen	gingen	de	laatste	nieuwtjes	over	tafel	en	werden	de	
bestuursleden	bevraagd	over	de	nieuwe	voorzitter.	Hoe	oud	is	hij?	
Waar	komt	hij	vandaan?	Ik	zou	zeggen:	kom	naar	de	Algemene	Leden-
vergadering	op	maandag	26	maart	en	ontmoet	hem	in	levende	lijve.	
Daar	zal	hij	de	resultaten	van	de	leden	enquête	bekend	maken	en	het	
pakket	levensmiddelen	verloten	onder	de	invullers	van	de	vragenlijst.

Wilma	Wijnen
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Uit	de	praktijk	van	dokter	Harry	E.	Lieveld

Acupunctuur helpt bij osteoartritis van de knie
Een jaar of tien geleden kwam mevrouw Verbeek voor het eerst bij me met 
ernstige osteoartritis in haar knie. De meest voorkomende vorm van artritis 
in de knie is osteoartritis, een ziekte waarbij het kraakbeen in het gewricht 
langzaam wegslijt. Osteoartritis komt vooral voor bij mensen van middel-
bare leeftijd en ouder. Het wordt erger als het gewricht wordt overbelast, 
bijvoorbeeld door overgewicht. 

Mevrouw Verbeek was indertijd 77 jaar. Ze had en heeft het nog steeds 
goed naar haar zin. Dat komt ook doordat ze erg leuk woont. In een 
gezellig appartementencomplex waar ook haar lievelingszusje woont. Ze 
deden en doen veel leuke dingen, zoals bij elkaar eten, uitstapjes maken 
en samen naar de bridgeclub. Echter, tien jaar geleden werd het steeds 
lastiger om aan al dat gezelligs deel te nemen. Osteoartritis in haar 
rechterknie speelde haar parten: het lopen was daardoor erg pijnlijk 
geworden. Daarom besloot ze zich tot mij te wenden.

Na een behandeling of zes was ze al een stuk mobieler geworden, na de 
tiende behandeling was de pijn echt stukken minder en na twaalf 

Dokter Lieveld	is	arts	voor	medische	acupunctuur	en	
accupressuur	(ook	zonder	naaldjes.)	De	WHO	adviseert	
acupunctuur	bij	meer	dan	100	aandoeningen	oa.	bij	RA,	
artrose	en	fibromyalgie.	
Belt	u	voor	informatie	of	een	afspraak:	040	283	76	12
www.acupunctuur-lieveld.nl

behandelingen was die praktisch over. Ze bleef de afgelopen tien jaar af 
en toe terug komen voor telkens een paar onderhoudsbehandelingen. 
Daardoor bleef ze praktisch pijnvrij én daardoor ook mobiel. 

Nu zijn er verschillende grote wetenschappelijke onderzoeken gedaan naar 
het effect van acupunctuur bij osteoartritis in de knie. De resultaten van 
een van de grootste studies verscheen in het gerenommeerde Amerikaanse 
medische vakblad Annals of Internal Medicine. Er waren 1007 patiënten 
die willekeurig over drie groepen verdeeld werden. Eén groep kreeg tien 
behandelingen met klassieke Chinese acupunctuur, één groep onderging 
tien behandelingen met nepacupunctuur en één groep ontving tien 
doktersbezoeken. De patiënten in de acupunctuurgroep merkten een veel 
sterkere verbetering dan de patiënten die met reguliere middelen 
behandeld werden. 

Zelf gebruik ik bij patiënten met klachten aan het bewegingsapparaat 
niet alleen klassieke Chinese acupunctuur, maar ook andere acupunctuur-
technieken. Zoals elektro-acupunctuur, acupressuur en laseracupunctuur: 
acupunctuur zónder naaldjes dus. Het overgrote deel van mijn patiënten 
is daar heel tevreden over. Ik ben blij dat acupunctuur, de werking en de 
effecten ervan steeds meer onderzocht worden, zodat het uit het ‘hocus 
pocus’ hoekje komt.
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Ik heb reuma, 
maar reuma 
heeft mij niet

Onderzoek is nog steeds noodzakelijk om reuma ooit te 
genezen. Èn om het leven met reuma vandaag te verbeteren. 
Daar is geld voor nodig. Daar weet u als lid van een reuma-
patiëntenvereniging alles van. De jaarlijkse collecteweek is 
een belangrijke inkomstenbron om dat onderzoek mogelijk 
te maken. Vandaar dat collecteren nog steeds actueel is en 
collectanten onmisbaar zijn voor het Reumafonds. 

Ook het Reumafonds gaat mee met haar tijd 
en investeert in drie digitale innovaties om 
collecteren te vergemakkelijken en de collecte 
te moderniseren. Zo maken we in maart 2018 
gebruik van een digitale collectebus, een 2.0 
bus waar ook op gepind kan worden en een 
wervingsapp voor de mobiele telefoon.

Met één druk op de knop collecte-
ren: doe mee! De digitale bus is de 
online variant van de bekende collectebus. 
Met één druk op de knop kunt u op ons 
platform uw digitale collecte starten. Met de 
virtuele bus nodigt u uw familie, vrienden, 
collega’s en kennissen uit via Facebook of 
andere social media om te doneren of zelf 
een collecte te starten. Deze digitale bus 
maakt gebruik van de mogelijkheden die 
het internet biedt. Hierdoor wordt geven 
een kleine moeite. Maak zelf een digitale 
bus aan op www.reumafonds.digicollect.nl.

Betalen met pin of cash, het kan 
allebei Mocht u toch zelf op pad willen, 
dan biedt komende collecte de collectebus 2.0 
uitkomst. Geen geld in huis? Met deze pinbus 
is dit helemaal geen probleem meer. 
De nieuwe collecte 2.0 bus accepteert zowel pin 
als cash geld. De bus is samen met 20 andere 
fondsen ontwikkeld en wordt het komend jaar 
getest in 50 gemeentes in Nederland. Vraag uw 
regio coördinator naar de mogelijkheden!

Tot slot is er een app in de maak om eenvou-
dig vrienden en relaties te vragen om daad-
werkelijk mee te collecteren. Zodra deze app 
gereed is hoort u weer van ons. 

Het zou fi jn zijn als u dit jaar weer mee zou 
willen doen, op welke manier dan ook!

WORD OOK COLLECTANT!
Meer informatie of aanmelden:
Bel 020 589 64 71 of mail vrijwilligers@reumafonds.nl
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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.

Voor	alle	beweeggroepen	geldt:	als	u	één	of	meerdere	keren	niet	mee	
kunt	doen,	meldt	u	zich	dan	af	bij	uw	coördinator	of	groepsleidster.	U	kunt	
deze	gemiste	lessen	eventueel	inhalen	in	een	andere	groep.	Overleg	eerst	
met	de	coördinator	van	die	betreffende	groep.	De	betalingen	gaan	dan	ge-
woon	door.	Als	u	weet	dat	u	langdurig	afwezig	zult	zijn	door	bijvoorbeeld	
een	operatie	of	langdurige	ziekte,	meldt	u	zich	dan	af	bij	de	coördinator	
of	groepleidster	én	bij	de	ledenadministratie:	Lillian	Korremans,	liefst	per	
e-mail:	info@rveindhoven.nl.	

Afwezigheid	bij	beweeggroepen
 

Zwemtijden	De	Tongelreep
te	Eindhoven:

• Woensdag	van	20.00	-	21.00	uur
Groepsleidster:		Willy	Klappe
06 18 22 52 56
• Vrijdag	van	13.00	-	14.00	uur
Groepsleidster:	Yvonne	Arts-Boer	
040 257 53 70
• Zaterdag	van	11.30	-	12.30	uur
Groepsleidster:	Ellen	van	Steenis
040 211 65 58

Zwemtijd	Ir.	Ottenbad	 
te	Eindhoven:

• Woensdag	van	11.00	-	12.00	uur
Groepsleidster: Eline	Merk
040 242 59 21

Eigen	bijdrage:	
€	47,-	per	
kwartaal

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	 info@rveindhoven.nl

Beweegactiviteiten
HYDROTHERAPIE  De gemiddelde temperatuur van het water is 32° C

Bij	verhindering	de	groepsleiding	bellen.	Nieuwe	leden	die	zich	op	willen	
geven	voor	een	van	de	zwemgroepen	kunnen	zich	aanmelden	bij	
Ellen	van	Steenis.	 040 211 65 58  info@rveindhoven.nl
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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.

Nordic Walking	is	een	wandelsport	waarbij	stokken	(poles)	
worden	gebruikt.	Je	lichaam	beweegt	hierdoor	intensiever.	
Regelmatig	organiseren	wij	start-	en	opfriscursussen.	

Eigen	bijdrage:	
€ 45,- per 
kwartaal

Eigen	bijdrage:	
€ 6,- per 
jaar

Beweegactiviteiten
TAI CHI  EN NORDIC WALKING                    

•	Dinsdag:	11:30	-	12:30	uur	
			Wijkcentrum	De	Mortel	
			Coördinator:	Tineke	den	Hoed
   040 242 42 08

•	Donderdag	11:00	-	12:00	uur
			Coördinator:	Willy	Klappe
   06 18 22 52 56

•	Dinsdag:	13:30	-	15:00	uur			
			Buurtcentrum	De	Rondweg
   Coördinator:	Mary	Brands
   040 221 80 26

•	Zaterdag:	10.30	-	11.30	uur     
			Coördinator:	Willy	Klappe
   06 18 22 52 56

Inschrijven	lidmaatschap	
Reumavereniging Regio Eindhoven
Naam:	
Voornaam:	  Man  Vrouw
Straat:	 Huisnummer:
Woonplaats:	 Postcode:
Geboortedatum:	 Telefoon:
IBANnummer:	
E-mailadres:

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

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

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

Reumavereniging
Regio Eindhoven


Datum:	 Handtekening:

Stuur	het	inschrijfformulier	in	een	gefrankeerde	enveloppe	naar:	
Secretariaat	Reumavereniging	Regio	Eindhoven,	Postbus	2222,	
5600	CE	Eindhoven
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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	reuma-
soorten,	voor	patiënten	en	 
betrokkenen:	
www.reuma.startpagina.nl	

Meer over reuma en alles wat  
met	reuma	te	maken	heeft:
www.reuma.uwpagina.nl

Máxima Medisch Centrum,  
locatie	Veldhoven
Run	4600,	5504	DB	Veldhoven	
Telefoon:	040		888	00	00
www.mmc.nl

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

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

Nationale	Vereniging	ReumaZorg	
Nederland
Postbus	58
6500	AB	Nijmegen
info@reumazorgnederland.nl
www.reumazorgnederland.nl

Handige adressen Inschrijven	
beweeggroep

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
	zaterdag	 van	11.30	tot	12.30	uur

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

Kosten:	€	47	per	kwartaal	


Prijzen	voor	leden	
Wijze	van	betalen:	
per	automatische	incasso

Meer	informatie	
www.rveindhoven.nl		
Telefoon:	06	83	40	78	50

Naam:	
Voornaam:	  Man  Vrouw
Straat:	 Huisnummer:
Woonplaats:	 Postcode:
Geboortedatum:	 Telefoon:
IBANnummer:	
E-mailadres:

Reumavereniging
Regio Eindhoven
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Nordic Walking 
ingangsdatum:	

	donderdag	 van	11.00	tot	12.00	uur,	locatie	in	overleg
	zaterdag	 van	10.30	tot	11.30	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	

Datum:	 Handtekening:

Stuur	het	inschrijfformulier	in	een	gefrankeerde	enveloppe	naar:	
Secretariaat	Reumavereniging	Regio	Eindhoven,	Postbus	2222,	
5600	CE	Eindhoven 43

11:00 - 12:00 uur
10:30 - 11:30 uur

Stuur	het	inschrijfformulier	in	een	gefrankeerde	enveloppe	naar:	
Secretariaat	Reumavereniging	Regio	Eindhoven,	Postbus	2222,	
5600	CE	Eindhoven.	E-mailadres:	info@rveindhoven.nl
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AFMELDING LIDMAATSCHAP REUMAVERENIGING REGIO EINDHOVEN

Naam		 :	............................................................................		 Voornaam		 :	.....................................................................

 Man		Vrouw

Straat		 :	............................................................................		 Huisnummer	:	.....................................................................

Woonplaats		 :	............................................................................		 Postcode		 :	.....................................................................

Geboortedatum		:	............................................................................		 Telefoon	 :	.....................................................................

Naam	partner	 :	............................................................................		 Voornaam	 :	.....................................................................

 Man		Vrouw

Geboortedatum	 :	............................................................................

AFMELDING	LIDMAATSCHAP:	VOOR 1 december

Als	u	uw	lidmaatschap	wilt	opzeggen,	dient	u	dit	vóór	1	december	schriftelijk	te	doen.		

Gebruik	dit	formulier	of	schrijf	een	brief	naar	of	schrijf	een	brief	naar:	

Secretariaat	Reumavereniging	Regio	Eindhoven,	Postbus	2222,	5600	CE	Eindhoven.	

Of	stuur	een	e-mailbericht:	info@rveindhoven.nl.	Anders	ben	u	voor	het	hele	volgende	

jaar	contributie	verschuldigd	en	eindigt	uw	lidmaatschap	pas	het	jaar	daarop.	

Onze vereniging

Voorzitter
Inge	Beekmans
049 233 06 27
cjbeekmansrpv@gmail.com

Secretaris	–	Vicevoorzitter
Lillian	Korremans
040 248 88 28
info@rveindhoven.nl

2e secretaris
Miranda	Engelen	
06 11 08 59 35
Mirandaengelen@hotmail.com

Penningmeester
José	van	der	Velden	
040 226 49 05
j.vandervelden@hslnet.nl

Ledenadministratie
Joost	Korremans
040 248 88 28
info@rveindhoven.nl

Interne contacten
Yvonne	Arts	–	Boer
040 257 53 70
Yvonne.arts@outlook.com

Public	Relations
Marcia	Bakermans
MBakermans.rveindhoven@gmail.com

Redactie	
Wilma	Wijnen
040 244 73 33
wwijnenrpv@gmail.com

Gastvrouw
Greet	van	Gessel
06 83 40 78 50
info@rveindhoven.nl

Contactpersoon	advertenties
Corry	Huffenreuter
d.huffenreuter@upcmail.nl

Coördinator Hydrotherapie 
Ellen	van	Steenis
040 211 65 58
ellen.van.steenis66@gmail.com

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

Coördinatoren Tai Chi 
Mary	Brands	
040 221 80 26
info@rveindhoven.nl

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

Coördinator Nordic Walking
Willy	Klappe
06 18 22 52 56
willklappe@live.nl
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Contact
Verenigingsblad

Reumavereniging Regio Eindhoven
Postbus	2222,	5600	CE	Eindhoven
Telefoon:	06	83	40	78	50
E-mail:		info@rveindhoven.nl
Website:	www.rveindhoven.nl
Facebook:	reumaverenigingeindhoven
Twitter:	@ReumaVereniging

Aangesloten	bij	het	Reumafonds,	de	NPCF	 
en	lid	van	Ieder	(in)	voorheen	de	CG	Raad	 
(chronisch	zieken	en	gehandicapten)

De vereniging is van 
ons allemaal
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Reumavereniging
Regio Eindhoven


