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te Soest

oefengroepen:
Aangepast wandelen iedere dinsdagmiddag van 14.00
uur tot 15.00 uur, daarna gezamenlijk koffietheedrinken, voor info: 035-6025768
Hydrotherapie iedere vrijdagmorgen van 12.00 uur tot
13.00 uur in het zwembad van de Amerpoort in Baarn,
voor info 035-6025768

Donderdag 30 augustus 2018

DAGTOCHT NAAR
DE BIESBOSCH
Overige onderwerpen: Symposium "Reuma en dan" ,
verplaatst naar 13 oktober 2018 - Maandblad digitaal Vacature secretaris bestuur - Wijziging voorzitterschap
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DAGTOCHT NAAR DE BIESBOSCH
Onze jaarlijkse bustocht is gepland op donderdag 30 augustus
2018 (in een vorig Magazine was foutief vrijdag vermeld).
We gaan varen op de Biesbosch en het nabij gelegen museum
bezoeken.
We reizen weer met de bus van Jan van Dijk Tours uit Soest.
Gaat u mee ?
Het programma ziet er in groet lijnen als volgt uit:
- Vertrek om 8.45 uur vanuit Soest (instappen bij zorgcentrum
Molenschot op de Dalweg)
Om 9.15 uur vanuit Baarn (instappen bij Brandpunt, Oude
Utrechtseweg 4a)
- Verwachte aankomst bij het Biesbosch museum in
Werkendam: 10.30 uur, waar we op koffie en taart worden
getrakteerd en het museum wordt bezocht
- 11.45 Vertrek van het museum naar de boot in Drimmelen.
- 12.30 gaat de boot varen over de Biesbosch en wordt er een
uitgebreide lunch geserveerd
- 14.30 uur aankomst boot en met de bus terug naar huis
- We verwachten om 16.30 uur in Baarn te zijn en om 17.00
uur in Soest.
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Opgave en betalen
De kosten voor deze dag zijn: € 40,00 voor leden.
Introducés zijn van harte welkom en betalen € 52,50.
De kosten van het museum zijn inbegrepen in bovenstaande prijs.
In het museum geldt de Museumjaarkaart. Mocht u in het bezit
hiervan zijn dan bedragen de kosten voor de dagtocht € 32,50 voor
leden en € 45,-- voor introducés.
Wilt u aan ons melden als u een museumjaarkaart heeft deze
meenemen op de dag van de busreis.
Het bedrag dient u
over te maken op rekening: NL41 SNSB 094.43.67.461 t.n.v.
Reumapatiëntenvereniging Baarn Soest. U kunt zich opgeven voor
maandag 20 augustus 2018 bij één van de bestuursleden (de
gegevens vindt u op de
achterzijde van dit boekje)

Bij verhindering gemeld na 20
augustus, is geen terugboeking
van het overgemaakte bedrag
meer mogelijk !
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Belangrijk
Deze reis is rolstoel- en rollator toegankelijk, maar er is geen
begeleiding aanwezig. Vanzelfsprekend zijn er genoeg helpende
handen, maar voor iedereen is het een dagje uit. Bent u afhankelijk
van hulp dan dient u zelf voor een begeleider te zorgen
Het bestuur wenst u een gezellige, mooie dag toe!

HET SYMPOSIUM REUMA EN DAN
Het symposium ‘Reuma en dan?’ van zaterdag 30 juni is
verplaatst naar zaterdag 13 oktober 2018. Een beter passende
datum in verband met Wereldreumadag.
Het belang van een vroege diagnose bij reuma zal die dag centraal
staan, maar ook de meerwaarde van positieve gezondheid en hoe
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je oplossingsgericht kan werken. Laat u inspireren! Kom op
zaterdag 13 oktober, 10.00-16.00 uur naar Houten voor een
leuke dag. U bent van harte welkom.
Het onderwerp “Reuma en dan?” zal tijdens het symposium
worden belicht door een huisarts, een fysiotherapeut, een
reumatoloog, een reumaverpleegkundige, een spreker over
positieve gezondheid, een spreker over mantelzorg en een
therapeute over oplossingsgericht werken. Ook zullen twee
patiënten kort hun verhaal vertellen.
Locatie Restaurant-zalen "De Engel"
Burgemeester Wallerweg 2 , 3991DM Houten
inloop vanaf 10.00 uur
Bereikbaarheid
De locatie is per auto goed bereikbaar en er is volop gratis
parkeerruimte. Komt u met het openbaar vervoer, neem dan even
contact met ons op. De locatie is rolstoel toegankelijk.
Kosten
Voor deze dag incl. lunch:
•
Leden van een reumapatiëntenvereniging € 5,00
Niet-lid of introducé € 7,50

•
•

Individuele leden en donateurs van ReumaZorg Nederland
hebben na aanmelding gratis toegang.

Aanmelden
U kunt zich aanmelden vóór 1 oktober 2018.
•
E-mail: symposium30juni@gmail.com
of per Telefoon:
•
030-2883452 Marielouise Frediani-Bolwerk
035-6010185 Diana Lewinski
Voor nadere informatie kunt u hier ook terecht
•
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Betaling
De bijdrage overmaken naar: NL 70 INGB 0003 8987 42 t.n.v.
M. Frediani-Bolwerk o.v.v. 13 oktober, uw naam, lid van een
RPV of niet-lid/introducé.
Voor verdere informatie en het
dagprogramma
ga naar de site
www.reumazorgnederland.nl
Wij zien u graag op 13 oktober!
Lees meer

ONTVANGT U HET MAGAZIN AL DIGITAAL ?
Veel leden lezen het maandelijkse ledenblad al op hun computer.
Zelf printen is natuurlijk ook mogelijk. Het zou ons heel veel
bezorgwerk schelen als meer leden dit voorbeeld zouden volgen.
Nieuwe leden ontvangen automatisch het ledenblad via de
computer. Het papieren boekje blijft natuurlijk beschikbaar voor
hen die moeite hebben met het lezen vanaf
de computer.
Mocht u nog steeds het boekje in de bus
krijgen, maar wilt het Magazine wel
digitaal ontvangen ? Stuur ons dan een mail:
rpvbaarnsoesteo@gmail.com o.v.v.
“Magazine digitaal’
Het bezorgteam is u heel dankbaar !

VACATURE SECRETARIS M/V
Vanwege de nieuwe taakverdeling binnen
het huidige RPV bestuur is een vacature ‘Secretaris’ ontstaan. Het
werken voor de Reuma Patiënten Vereniging gebeurt op
vrijwillige basis. We zijn een enthousiast en gezellig team,
bestaande uit drie vrouwen en twee mannen.
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Sinds de komst van de computer vallen de werkzaamheden van
het secretariaat erg mee. De huidige secretaris is er gemiddeld
minder dan 2 uur per week mee bezig.
De taken zijn:
• postverwerking: post doorsturen en postlijst maken t.b.v. de
maandelijkse vergadering. Beheer van het ( zeer bescheiden)
archief,
• Notuleren tijdens de vergaderingen en het uitwerken ervan.
• Samen met de voorzitter het sociaal jaarverslag maken.
• Je bent volwaardig lid van het bestuur. Dat betekent de
aanwezigheid tijdens 1 vergadering per maand op de
maandagmiddag van 13.30 tot 15.30 uur
De ledenadministratie, agendering en de pr zijn ondergebracht bij
andere bestuursleden.
Bezit je over computervaardigheden, ben
je enthousiast en in het bezit van een
computer ? Meld je dan aan bij een van de
bestuursleden. Zie de achterzijde van dit
blad. Van harte welkom !!

WIJZIGING VOORZITTERSCHAP
Aangezien er geen tegenkandidaten zijn gemeld voor 1 augustus,
delen we u mee dat per 1 september a.s. Anneke MaarleveldKrommendijk de voorzittershamer over neemt van GerritJan de
Vos.
In het juni/juli nummer van dit blad heeft u hierover al kunnen
lezen. GerritJan heeft aangegeven het vrijwilligerswerk wat te
willen minderen.
In maart 2019 zal deze bestuurswisseling
worden bekrachtigd in de Algemene
Ledenvergadering. Wij wensen de nieuwe
voorzitter alle succes toe.
Namens het bestuur Ad Meijer
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AGENDA
Donderdag 30 augustus 2018
Dagtocht naar de Biesbosch
Dinsdagavond 18 september 2018 (19.00 uur - 21.00 uur)
Informatiebijeenkomst. m.m.v. MEE en de reumaconsulenten Margriet Huigen en Wilma Blonk over o.a.
biologicals in "het Brandpunt" Oude Utrechtseweg 4a, 3743
Baarn
bestuur
Anneke Maarleveld-Krommendijk, voorzitter tel. 035-5416416
functie secretaris, vacant!!
adres secretariaat Vincent van Goghstraat 10a, 3741TJ Baarn
Ad Meijer, penningmeester tel. 035 6025768
Nelie Breunesse, algemeen bestuurslid tel. 035-5418551
Ria Koops, algemeen bestuurslid tel 06 10482573
Gerrit Jan de Vos, algemeen bestuurslid tel. 035-5231210
meewerkend lid
Gerda Merks tel 035- 6011436 coördinatie aangepast wandelen
Drukwerk
verzorgd door:
Drukkerij Esed bv
Dieselweg 20-22
3752 LB BunschotenSpakenburg

museum
Biesbosch

