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MAGAZINE
website www.rpvbaarnsoest.nl
e-mail rpvbaarnsoesteo@gmail.com
SNS bank iban rek.nr. NL41SNSB
094.43.67.461 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
In dit nummer

Woensdag 14 december 2016

Kerstdiner in Eemlust
Donderdag 26 januari 2017

Nieuwjaarsbijeenkomst met
High Tea
Overige onderwerpen; Vuurslag, ontsteek je talent Vakantieweek Groot Stokkert - Kom in actie voor het
Reumafonds, WORDT COLLECTANT !!!, Kerstbal Aktie
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KERSTDINER Woensdag 14 december 2015
in restaurant “Eemlust”
dit jaar gaan we naar dit sfeervolle restaurant aan de Eem.
adres: Eemweg 72 in Baarn telefoonnummer 035-5414387
Vanaf 17.30 uur bent u van harte welkom, het diner wordt vanaf
18.00 uur geserveerd.
U kunt vooraf een keuze aangeven voor het voorgerecht
1. gerookte botervis en gerookte zalm of
2. rundercarpaccio
en voor het hoofdgerecht
1. gebakken heilbotfilet of
2. Label rouge kip
Op de avond zelf kan het diner niet meer worden aangepast.
Indien u een dieet volgt, laat u dit dan bij uw aanmelding even
weten?
De bijdrage bedraagt voor leden € 25,--.
Introducés zijn van harte welkom en betalen € 35.-De bijdrage voor het diner dient u vóór 9 december over te maken
op onze bankrekening NL41 SNSB 094.43.67.461 t.n.v. RPV
Baarn Soest.
Bij verhindering, gemeld na 9 december is geen terugboeking van
het overgemaakte bedrag meer mogelijk.
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Opgeven kan bij Ad Meijer telefoon 035-6025768 of bij Anneke
Maarleveld-Krommendijk 035-5416416 of via de mail
rpvbaarnsoesteo@gmail.com.
We hopen dat we met velen van u het jaar 2016 op deze feestelijke
wijze kunnen afsluiten.

NIEUWJAARSBIJEENKOMST MET HIGH TEA
Donderdag 26 januari 2017
Met de inmiddels traditionele
“High Tea” in het Brandpunt
wensen we elkaar alsnog een
gelukkig Nieuwjaar!
Meestal wordt de “High Tea”
gecombineerd met een nuttige en
informatieve lezing. Maar omdat
het Reumafonds dit jaar 90 jaar
bestaat, vieren we dit keer een
verjaardagsfeestje. We doen dit in
de vorm van een quiz zoals in het
programma van Linda de Mol:
“Ik hou van Holland”
We verklappen nog niets, maar het is een eenvoudig spel.
Iedereen kan meedoen en het winnende team gaat met een leuk
prijsje naar huis.
Het lijkt ons een feestelijk en gezellig begin van het nieuwe jaar.
U moet zich van te voren wel even aanmelden bij Ad Meijer of
Anneke Maarleveld-Krommendijk, de telefoonnummers vindt u
achter op dit magazine. Ook kunt u zich per mail opgeven :
rpvbaarnsoesteo@gmail.com
Deelname kost € 10,- introducés betalen € 18,50
Het bedrag kunt u overmaken op onze rekening nr. NL41 SNSB
094.43.67.461 t.n.v. RPV Baarn Soest.
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Misschien kent u wel iemand die reuma heeft
maar nog geen lid is van de vereniging ?
Breng deze uitnodiging dan onder de
aandacht. Van harte welkom om eens kennis
te maken. Als zij lid worden van de
vereniging vieren zij het feestje met ons mee
voor € 10,-.
Uw opgave/betaling moet voor 20 januari 2017 bij ons binnen
zijn, bij verhindering opgegeven na deze datum is geen
terugboeking van het bedrag meer mogelijk.

VAKANTIEWEEK GROOT STOKKERT IN
WAPENVELD
Vrijdag 26 mei-vrijdag 2 juni 2017
Wie gaat (weer) mee ?
Natuurlijk kan iedereen individueel een zorghotel boeken als je op
vakantie wilt gaan. Maar voor velen is het ook fijn als je samen
met lotgenoten of bekenden bent. Bovendien profiteert u van de
groepskorting die de RPV ontvangt. De vakantieweek
georganiseerd door de Reuma Patiënten Vereniging is dan ook
altijd weer een groot succes. Je hoeft niet steeds samen op te
trekken, maar het kan wel. Zo stellen wij een
activiteitenprogramma samen (i.s.m. Groot Stokkert) maar u kunt
er natuurlijk ook alleen op uit trekken, andere activiteiten
ondernemen of lekker ontspannen in het hotel zelf.
Dit jaar hebben we ook andere zorghotels bekeken. Maar de reis
afstand, de prijs-kwaliteit verhouding en de diverse mogelijkheden
voor uitstapjes hebben ons toch doen besluiten om voor 2017 vast
te houden aan het vertrouwde adres Groot Stokkert in Wapenveld.
Mocht u andere ideeën hebben voor 2018, laat u het ons dan weten
?
De vakantieweek is bedoeld voor mensen die zorg nodig hebben,
maar u kunt gedurende de dag niet vanzelfsprekend een beroep
doen op mede reizigers. Het uitgangspunt is: iedereen heeft
vakantie, niemand hoeft te zorgen.
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Dit jaar is er vooraf geen belronde naar mensen die vorige jaren
zijn mee geweest. Er zijn voldoende kamers gereserveerd.
Iedereen mag mee. Om aanspraak te maken op de groepskorting is
lidmaatschap van de vereniging een vereiste.
Dit kost slechts € 17,50 per jaar.
Hierbij al vast wat voorinformatie :
 De kosten voor de vakantieweek in 2017 zijn: € 496,(inclusief de GGG – en groepskorting)
Tot 14 januari 2017 is gratis annuleren mogelijk.
 De prijs is exclusief vervoer. Dat betekent dat u het vervoer
naar- en van Groot Stokkert zelf moet regelen.
 Heeft u een laag inkomen ( geen of weinig aanvullend
pensioen) dan kunt u in aanmerking komen voor
vakantiekorting. Alle informatie hier over staat in de
brochure die u na aanmelding ontvangt.
 Vóór 15 januari 2017 kunt u zich aanmelden bij Anneke
Maarleveld-Krommendijk, de gegevens ziet u onder aan dit
artikel.
Daarna ontvangt u z.s.m. een aanmeldingsformulier + een
brief met bijzonderheden zoals vervoer, wijze van betaling,
zorgmogelijkheden etc.
Vriendelijk verzoek om dit formulier zo spoedig mogelijk
maar in ieder geval vóór 3 april 2017 !! ingevuld terug te
zenden naar onderstaand adres.
 Meer informatie over Groot Stokkert: zie
www.grootstokkert.nl
We hopen weer op een mooi aantal deelnemers !
Voor vragen en opgave:
Anneke MaarleveldKrommendijk
Tel: 035 5416416 /
0611772330 e-mail:
a.maarleveld@nijkerk.eu
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Zaterdag 10 december 2016
organiseert Reumazorg Nederland

VUURSLAG - ONTSTEEK JE
TALENT
Door je reumatische aandoening laat jij je
niet ontwrichten. Als jongere barst jij van
het talent. Nu is de vraag alleen: hoe
ontsteek je dit vuur in jezelf en hoe houd je het brandend?
Ontdek het tijdens ‘Vuurslag’, een festival voor jongeren zoals jij.
Knappe koppen, geniale gekken en andere vuurvreters kunnen hier
hun talent (her)ontdekken. Want als jij vurig overtuigd bent
van jouw talent, kom je verder met je studie, werk of met sociale
activiteiten.
Op zaterdag 10 december organiseert ReumaZorg Nederland dit
ééndaags festival in Fort Voordorp, een rolstoeltoegankelijke
locatie nabij Utrecht. Er rijden pendelbussen tussen Utrecht CS en
het fort.
Vanaf 12.30 uur ben je welkom om hier tal van activiteiten te
volgen, waarin talentherkenning centraal staat. Zodat jij je
toekomst vlammend tegemoet kunt. Met een escaperoom,
netwerkspel, CV-check up, communicatieworkshop en nog
veel meer. Kijk voor een volledig programma op
www.vuurslag-go.nl. Reserveer je ticket online
voor slechts € 19,95. Aanmelden kan nog tot 9 december.
Bij aanmelding kun je je inschrijven voor drie workshops.
Op de dag zelf kun je tussendoor natuurlijk ook even ontspannen
in de relaxruimte. Voor het interactieve randprogramma hoef je je
niet op te geven. Tijdens het avondprogramma zal een
inspirerende spreker vertellen hoe hij zijn talent heeft ingezet, om
successen te bereiken.
Wil jij het talent in jezelf ontsteken? Of wil jij een nieuw vuur in
jezelf laten ontbranden? Kom dan naar ‘Vuurslag’.
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KOM IN ACTIE VOOR
HET REUMAFONDS!!
Om reuma ooit te genezen is veel
onderzoek nodig – en dus
geld. Daar weet u als lid van een
reumapatiëntenvereniging
alles van. Een belangrijke inkomstenbron om onderzoek
mogelijk te maken is de jaarlijkse collecteweek van het
Reumafonds. Helpt u al mee?
We beseffen ons dat uw hulp in de vorm van collecteren
niet vanzelfsprekend is vanwege pijn of andere fysieke
beperkingen maar misschien kunt u eens in uw omgeving
rondvragen of er mensen bereid zijn om het Reumafonds
te helpen tijdens de landelijke collecteweek? Al het
opgehaalde collectegeld komt tenslotte uiteindelijk ten
goede aan patiënten! De collecte wordt gehouden van maandag 13
maart 2017 t/m zaterdag 18 maart 2017
In 2016 haalden de collectanten bijna 3 miljoen op tijdens de
collecteweek. wat gebeurt er met 1 euro. Na kosten resteert
€ 0,83 eurocent. Hiervan wordt € 0,51 besteed aan onderzoek en
innovatie, € 0,21 aan voorlichting en € 0,11 aan
patiëntenbelangen

WORDT OOK COLLECTANT!
meer info of aanmelden bel 020 58964 of mail
vrijwilligers@reumafonds.nl
Denkt u nog aan de KERSTBAL AKTIE
De kerstbal kost 5 euro. Met de opbrengst
wordt het Synerkineonderzoek een stap verder
gebracht.
Wilt u een kerstbal kopen neem dan contact op
met Ad Meijer tel 035 6025768 of via de mail
rpvbaarnsoesteo@gmail.com
Kijkt u voor meer informatie op www.reumafonds.nl/kerstbal
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AGENDA
Woensdag 14 dec 2016 Kerstdiner Eemlust Baarn
Donderdag 26 januari 2017 Nieuwjaarsbijeenkomst High Tea
Donderdag 16 febr. 2017 aftrekbare ziektekosten
reumapatiënten in aangifte Inkomstenbelasting 2016
Donderdag 16 maart 2017 Jaarvergadering in Artishock
De activiteiten vinden, tenzij anders aangegeven, plaats in het Brandpunt
(verbonden aan de Paaskerk) adres Oude Utrechtseweg 4a, 3743KN Baarn
telefoon 035-5426920, Aanvang 14.00 uur

bestuur
Gerrit Jan de Vos, voorzitter tel. 035-5231210
Anneke Maarleveld- Krommendijk, secretaris en coördinatie
vakanties in Groot Stokkert. 035-5416416
adres secretariaat Vincent van Goghstraat 10a, 3741TJ Baarn
Ad Meijer, penningmeester tel. 035 6025768
Co Stalenburg, algemeen bestuurslid tel. 035-5416140 coördinatie
ziekenbezoek Baarn
Nelie Breunesse, algemeen bestuurslid tel. 035-5418551
Meewerkende leden
Margot Blank, tel 035 6028144 coördinatie ziekenbezoek Soest
Ria Koops tel 06 10482573 administratieve ondersteuning
Gerda Merks tel 035 6011436 coördinatie sportief wandelen

Drukwerk verzorgd door:
Drukkerij Esed b.v.
Oostergracht 9,
3763 LX Soest

