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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
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Jaarvergadering in filmhuis
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aktie voor het Reumafonds - Valentijnsdag
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INFORMATIEMIDDAG AANGIFTE
INKOMSTENBELASTING 2016
Op donderdagmiddag 16 februari 2017 zal in het Brandpunt
aanvang 14.00 uur dhr. Jacques van Gent van Het Sociaal
Juridisch informatiepunt van de Gemeente Soest ons informatie
geven over de aangifte. De aftrek ziektekosten onder de
buitengewone lasten krijgt natuurlijk alle aandacht, maar ook
andere zaken binnen de aangifte komen ter tafel. Eeen interessante
middag, waar u uw voordeel mee kunt doen en waarvoor wij u van
harte uitnodigen.

JAARVERGADERING EN FILM
DONDERDAG 16 MAART 2017
Ook dit jaar mogen wij voor de jaarvergadering weer te gast zijn
in filmhuis Artishock, adres Steenhoffstraat 46a Soest.(Naast het
museum oud Soest en schuin tegenover de Sint Petrus en Paulus
kerk). Het is al de zevende keer dat wij hier mogen vergaderen en
daarna film kijken. De middag begint om 14.00 uur met koffie of
thee. Vergadering start om 14.30 uur.
In het volgend maanblad ontvangt u de stukken voor de
vergadering en informatie over de film die wij nog moeten
uitzoeken.
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VAKANTIE
WEEK
GROOT
STOKKERT
Van vrijdag 26
mei tot vrijdag 2
juni 2017
Inmiddels hebben 6 mensen zich aangemeld voor de vakantieweek
in Groot Stokkert. Een leuke club, maar er kunnen nog meer
mensen mee !
Hierbij al vast wat voorinformatie :
De kosten voor de vakantieweek in 2017 zijn: € 496,- (inclusief de
GGG – en groepskorting)
De prijs is exclusief vervoer. Dat betekent dat u het vervoer naaren 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.
U kunt 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
Voor vragen en opgave: Anneke Maarleveld-Krommendijk,
Vincent van Goghstraat 10a, 3741TJ Baarn
Tel: 035 5416416 / 0611772330
e-mail: a.maarleveld@nijkerk.eu
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FEESTSTEMMING TIJDENS DE
NIEUWJAARSBIJEENKOMST

Op donderdag 26 januari 2017 mochten wij onze
nieuwjaarsbijeenkomst beleven. Om te voorkomen dat uitjes
worden dichtgezet met een lezing, hoe interessant ook, werd een
feestje gebouwd met het “Ik hou van Holland Spel van Linda de
Mol”.
De deelnemers werden in 2 groepen verdeeld, die het tegen elkaar
moeten opnemen aan de hand van“Linda de Mol achtige “weetjes
vragen. De apotheose van het spel was het ploffen van het
verjaarscadeau. Dit, niet zoals bij Linda met confetti, doch met
een gelanceerde tulp. De groep winnaars werd getrakteerd op een
fles olijfolie van uitzonderlijk Spaanse kwaliteit.
De verzorging van het “natje en het droogje”was bijzonder
smaakvol geregeld. Hierdoor ontstonden weer geanimeerde
gesprekken. Tot overmaat van ramp deelde de voorzitter nog mede
dat hij voornemens was om in mei Groot Stokkert te vereren met
een kleine vakantie ter ondersteuning van de geestelijke en
lichamelijke gezondheid. In hoeverre zijn oproep een bijdrage
heeft geleverd aan de verlening van de deelnemerslijst is aan
twijfel onderhevig.
Kortom we hebben weer genoten en zeggen en schrijven dank aan
de mensen van Brandpunt en onze vrijwilligers die voor ons de
gezellige sfeer hebben geschapen.
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Zie voor meer foto’s: www.rpvbaarnsoest.nl Aard van Slooten
maakte weer een schitterende foto reportage.

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
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Reumafonds. Helpt u al
mee? We beseffen ons dat
uw hulp in de vorm van
collecteren niet
vanzelfsprekend is
vanwege pijn of andere
fysiekebeperkingen 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

WORDT OOK COLLECTANT! meer info of aanmelden
bel 020 58964 of mail vrijwilligers@reumafonds.nl

VALENTIJNSDAG
De oorsprong van Valentijnsdag gaat volgens de meeste bronnen
terug tot in de 3e eeuw na Christus. In Rome leefde toen een
priester genaamd Valentinus. Hij stond bekend om de goede daden
die hij deed voor zieken, ouderen en armen. Valentinus genas de
blinde pleegdochter van Asterius, stadhouder van Rome. Asterius
was hem hier zo dankbaar voor dat hij zich bekeerde
tot het Christendom en direct alle christelijke
gevangenen vrij liet. Voor keizer Claudius II
was dit genoeg reden om op 14 februari 270
Valentinus te laten onthoofden. Sommige
bronnen zeggen dat Valentinus werd onthoofd
omdat hij in het geheim jonge stellen liet
trouwen, iets dat de keizer streng had
verboden. Later werd Valentinus heilig
verklaard door de kerk en 14 februari werd
zijn naamdag.
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Met name in Engeland werd het feest veel gevierd. Het was in die
tijd niet gewoonlijk om openlijk je liefde aan iemand te uiten,
maar op 14 februari werd hierop een uitzondering gemaakt.
Iedereen kon dan zijn geliefde ongestraft verrassen met een
cadeau of brief.
Vogels, bloemetjes en bijtjes. Een hele andere uitleg is dat
omstreeks 14 februari de vogels met paren beginnen. Al in de 14
eeuw schreef Geoffrey Chaucer "For this was on seynt Valentynes
day, Whan every foul cometh ther to chese his mate" ("want het
was op Sint Valentijnsdag, dat elke vogel een partner kiest").
Ook bij mensen zou de 'paringsdrang' op die dag de kop op steken.
Een heidens feest?
Er zijn ook bronnen die zeggen dat Valentijnsdag een afgeleide is
van het Romeinse Lupercalia feest. Lupercalia werd op 15 (!)
februari gevierd ter ere van vruchtbaarheidsgod Lupercus. Voor de
Romeinen was dit destijds een belangrijk feest. Het feest werd
hoogstwaarschijnlijk gevierd in de buurt van de grotten waar
Romulus en Remus, de stichters van Rome, waren opgevoed door
wolven. Hier werden volgens het verhaal de namen van
ongehuwde jonge vrouwen in een grote kom gegooid. Ongehuwde
mannen mochten dan om de beurt een naam trekken. Tijdens het
feest waren deze twee jonge mensen dan elkaars partner. Toen in
Europa het Christendom opkwam, werd dit heidense feest door de
kerk verboden en verving men Lupercalia door Valentijnsdag.
Een feit is dat Engelse emigranten Valentijnsdag hebben
geïntroduceerd in Amerika. In de Verenigde Staten is de traditie
opgepikt door de commercie. Later is het vanuit dit land ook in
veel Europese landen een populair feest geworden.
What a difference a date makes!
Tegenwoordig is 14 februari de dag waarop je (anoniem) iemand
kunt verrassen met een leuk cadeau, kaartje of gedicht.
Bron: www.valentijn-geschiedenis.php
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AGENDA
Donderdag 16 febr. 2017 Infomiddag aftrekbare ziektekosten
reumapatiënten in aangifte Inkomstenbelasting 2016
Donderdag 16 maart 2017 Jaarvergadering in Artishock
Donderdag 20 april 2017 Presentatie mw. Loes Visser over
voeding en de kracht van zout en mineralen m.b. t reuma.
Donderdag 18 mei 2017 Presentatie mw. Angelique Abbring
"Saar Aan Huis" (particuliere mantelzorg)
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
Ria Koops tel 06 10482573 administratieve ondersteuning
Gerda Merks tel 035 6011436 coördinatie sportief wandelen
Drukwerk
verzorgd door:
Drukkerij
Esed bv
Oostergracht 9,
3763LX Soest

