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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

Woensdag 13 maart 2019

JAARVERGADERING EN
DAARNA BINGO
Overige onderwerpen: terugblik kerstdiner - Overzicht
activiteiten 2019- Nieuwjaarsreceptie- Website met
ervaringsverhalen over reuma
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JAARVERGADERING
Deze vergadering wordt gehouden in het Brandpunt in Baarn en
begint om 14.00 uur. Stukken voor de jaarvergadering staan in het
volgende Magazine. Aansluitend is er een bingo, waar u leuke
prijzen kunt winnen.
TERUGBLIK KERSTDINER
Onze locatie was dit keer Brassen op de Brink, waar een heerlijk
diner werd geserveerd. Door de diverse keuze van de gerechten is
iedereen zeker aan zijn trekken gekomen. Petje af voor de
keukenbrigade van het restaurant!
Tijdens het diner is afscheid genomen van bestuurslid GerritJan de
Vos. Anneke memoreerde dat GerritJan vanaf maart 2013 als
penningmeester en nadien als voorzitter een functie in het bestuur
heeft vervuld. Ook de verliefdheid kwam ter sprake die
uiteindelijk heeft geleid in een emigratie naar Curaçao waar in juni
2019 wordt getrouwd. Gerrit Jan werd bedankt en heel veel geluk
gewenst. Als aandenken kreeg hij een gravure aangeboden van
paleis Soestdijk.
GerritJan zette een roze bril op, om daarmee zijn gelukzalig
gevoel te tonen en bedankte iedereen voor het vertrouwen in de
afgelopen jaren en wenste de vereniging veel succes in de
toekomst!
Hieronder vindt
u enkele foto's
van het
kerstdiner.
Voor meer
foto's ga naar
onze website.

Dank aan de
fotograven!!
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Hieronder vindt u een overzicht van activiteiten in 2019.
Deelnemers aan het kerstdiner hebben dit al ontvangen
Noteer de data al vast in uw agenda !
Datum

Activiteit

Meer informatie

Woensdag 9
januari

Nieuwjaarsreceptie
Openbare
bijeenkomst.
Brandpunt,
ontmoetingsruime
15.00 – 16.30 uur

Een ongedwongen samenzijn
onder het genot van een hapje
en drankje.
Openbare bijeenkomst.
Iedereen is welkom.
Gratis toegankelijk
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Woensdag 13 ALV en
maart
aansluitend Bingo
Brandpunt,
ontmoetingsruime
14.00 – 16.00 uur

alleen voor RPV leden
Gratis toegankelijk

Dinsdag 9
april

Openbare bijeenkomst. Wat
doet de Reuma Patiënten
Vereniging ?
Presentatie van en door
Anneke MaarleveldKrommendijk ( voorzitter)

Koffieochtend
tijdens de markt
De Leuning,
Oranjestraat 8,
Baarn
Vanaf 10.30 uur

De ouderen bus is
beschikbaar om tegen een
kleine vergoeding u te halen
en te brengen.
Tijdig reserveren via De
Leuning. Tel: 035 5418600

Donderdag 9
mei

Creatieve middag

Voor leden en introducés.
Nog geen bijzonderheden
bekend. Zie Magazine voor
meer informatie.

Donderdag
15 augustus

Uitje
Naar
Zandsculpturen in
Barneveld

Voor leden en introducés.
Nadere info wordt t.z.t. in het
Magazine bekend gemaakt.

Zaterdag 31
augustus

Deelname
Cultureel festival
Baarn

Komt u ook ? Wie wil mee
helpen of een poosje de
kraam bemensen ? Leuke
creatieve ideeën om publiek
te trekken zijn welkom !
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Maandag 9
september

Openbare
bijeenkomst ‘Kom
in Beweging’ met
Remedica
Middag
programma in De
Leuning.
13.30-16.00 uur

“Kom in beweging” is een
voorlichtingsbijeenkomst
over het belang van gezond
bewegen op latere leeftijd en
de invloed daarvan op onze
zelfstandigheid verzorgt,
maar er is natuurlijk ook
genoeg ruimte voor vragen.
Spelvormen met leuke
prijzen.
Gratis toegankelijk
De ouderen bus is
beschikbaar om tegen een
kleine vergoeding u te halen
en te brengen.
Tijdig reserveren via De
Leuning. Tel: 035 5418600

Woensdag
avond
16 oktober

Informatieavond
in het kader van
Wereld Reuma
dag

Nog geen bijzonderheden
bekend.
Zie t.z.t. Magazine voor meer
info.

Dinsdag 10
december

Kerstdiner
Voor leden en
introducés

Nog geen bijzonderheden
bekend.
Zie t.z.t. Magazine voor meer
info.

! Dit overzicht is zo zorgvuldig mogelijk tot stand gekomen. Het
kan zijn dat er op het laatste moment toch nog wijzigingen zijn.
Houd daarom altijd de berichtgeving in het Magazine in het oog.
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GOED BEZOCHTE NIEUWJAARSRECEPTIE!
Op woensdag 9 januari waren een flink aantal leden in Brandpunt
bijeen om met elkaar het glas te heffen op 2019. Een gezellig
begin van het nieuwe jaar.
De voorzitter hield de traditionele Nieuwjaarsspeech. Hieronder
vindt u een enigszins verkorte weergave.
“In een vrijwilligers organisatie zijn we soms geneigd om het
allemaal maar niet te serieus aan te pakken. Onder het mom ‘het is
maar vrijwilligerswerk’ doe je je ding en dat is het dan. Maar in
deze tijd kom je daar niet meer mee weg. Het is belangrijk om te
weten wat de landelijke ontwikkelingen zijn in het kader van
onderzoek bijvoorbeeld. Je moet als bestuur lokaal goed in de
gaten houden wat er speelt in het kader van de WMO. Dat vraagt
om een professionele aanpak van bestuursleden. Steeds meer
mensen melden zich aan om mee te doen met de beweeg groepen
en worden lid van onze vereniging. Op dat terrein maken we ons
ook zorgen over het in stand houden en het realiseren van hydro
baden in de omgeving. Het gebeurt te vaak dat er wel een mooi
zwembad is, maar het gebruik voor patiënten verenigingen niet
passend is omdat bijvoorbeeld het water te koud is of de huur
onbetaalbaar is. We zullen als bestuur alert blijven om de hydro
therapie ook in de toekomst bereikbaar te houden voor de reuma
patiënten.
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We hebben weer een mooi activiteiten programma voor 2019
gemaakt in het kader van voorlichting en lotgenoten contact.
We praten op lokaal niveau mee over de oprichting van een
Adviesgroep Sociaal Domein Baarn, dat gaat over de adviezen aan
raad en college in het kader van de WMO. We houden contacten
met De Leuning en we vertegenwoordigen Baarn en Soest op de
regionale en landelijke bijeenkomsten.
De voormalig burgemeester van Soest, de heer Koos Janssen, was
zo’n 20 jaar geleden ook voorzitter van het Algemeen Bestuur van
een politieke partij in de provincie Utrecht. Ieder jaar hield hij
tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst een geweldige toespraak. In drie
achtereenvolgende jaren ging het over ‘een schouderklopje’…geef
iemand eens een compliment--- Over ‘de knipoog’----bemoedig de
ander eens, spreek eens uit dat je het moedig van hem of haar
vindt -----en over ‘de glimlach’……wees tevreden met je zelf en
met de ander. Fantastische redevoeringen waar Koos heel goed in
was.
Namens het bestuur spreek ik de wens uit dat we elkaar blijven
bemoedigen. Als leden zijn we allemaal patiënt. Sommigen lijden
veel pijn. Laten we er zijn voor elkaar. Ik hoop dat belangen
organisaties in Baarn elkaar niet beconcurreren maar versterken.
Niet allemaal in het eigen ‘hok’ blijven zitten, maar verbinden.
Als we in het kader van de schouderklop, de knipoog en de
glimlach door blijven gaan, komt het ook in 2019 wel goed met
ons !”
BEZOEK DE WEBSITE VAN YVONNE BALVERS
Er is een nieuwe website op internet te bezoeken,
https://evenyvonne.nl. Op deze site staan ervaringsverhalen over
hoe het is reuma te hebben en ermee te leven.
Alle verhalen zijn van mijn hand van Yvonne Balvers. Jarenlang
is zij secretaris, en later voorzitter geweest van de
Reumavereniging Gouda e.o. Ook was zij een vaste columnist bij
Reuma Magazine. Nu is zijzelf een website gestart waar haar
oude en elke maand nieuwe verhalen over reuma (of meer
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algemeen over het hebben van een chronische ziekte) te
lezen zijn.
In haar mail deelde zij mede volop ervaring te hebben in het
omgaan met reuma én plezier in het schrijven daarover. Met
haar persoonlijke website hoopt zij medemensen met reuma,
welke soort dan ook, herkenning, een positieve blik en
wellicht informatie en inzicht te geven.
Haar mailadres is info@evenyvonne.nl

AGENDA
Woensdag 13 maart 2019 aanvang 14.00 uur
Jaarvergadering in Brandpunt met aansluitend bingo
Dinsdag 9 april aanvang 10.30 uur
Koffieochtend in de Leuning, Oranjestraat 8 in Baarn
met presentatie van de activiteiten van de Reumavereniging
door Anneke Maarleveld-Krommendijk
bestuur
Anneke Maarleveld-Krommendijk, voorzitter tel. 035-5416416
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
en notulist vergaderingen

Drukwerk verzorgd door:
Drukkerij Esed bv
Dieselweg 20-22
3752 LB
BunschotenSpakenburg
foto nieuwjaarsreceptie

