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Kunst op het ijs
Die zaterdag was het nog koud en het was druk bij de slager. Het leek wel of iedereen erwtensoep zou eten dit
weekend. De rookworsten, spek en schouderkarbonade gingen als ‘warme broodjes’ over de toonbank. Het was er
dan ook wel weer voor en bovendien een mooie gelegenheid om deze typisch Hollandse soep weer eens te maken.
Ik zou namelijk dit weekend aan de buis gekluisterd zitten, dus werd het een
maaltijd op schoot. Eindelijk deed er weer een Nederlandse mee aan de Europese
kampioenschappen kunstschaatsen en dat wilde ik niet missen. Op Eurosport
werden alle kuren uitgezonden. Lindsay van Zundert plaatste zich voor de korte
vrije kuur tevens voor deelname aan de Olympische Spelen in Beijing dit jaar. Dat
was dus genieten: onder het genot van een kopje zelfgemaakte erwtensoep heb
ik weer genoten van dit prachtige schouwspel !

Janny van der Heijden en André van Duin lieten ons de afgelopen zondagavonden al varend zien hoe zwaar het was
om de Elfstedentocht te rijden. Ook een ware kunst en in het verleden ook in de maand februari nog gereden. Het
zou dus nog kunnen ! Maar daar lijkt het deze winter niet op.
We maken ons nu maar op voor de lente. Het zonnetje schijnt uitbundig op dit moment van schrijven.
En zo langzamerhand gaat de wereld weer een beetje open en kunnen we weer leuke activiteiten organiseren. Een
leuk begin van het nieuwe jaar is de filmmiddag in Soest. Zie pagina 2.
Anneke Maarleveld-Krommendijk

Meevallertje
Omdat er in 2021 wederom niet veel activiteiten waren en we een mooi
bedrag in kas hebben, heeft het bestuur besloten om ook in 2022 de
contributie te verlagen naar € 10,00 per persoon. De jaarlijkse factuur wordt
binnenkort verzonden.

Enkele verzekeringsmaatschappijen vergoeden de lidmaatschappen van een Reuma Patiënten Vereniging. Ieder(in)
attendeerde ons op de publicatie van de patiënten federatie. Deze publiceert ieder jaar een overzicht. Het is te lang
om te publiceren in deze Nieuwsbrief, maar als je even belt naar de secretaris of de voorzitter, sturen wij je de lijst
toe.

Op donderdag 17 februari gratis naar de film !

De drie kinderen van een rijke zakenman doen niets met hun
leven, behalve het geld van hun vader uitgeven. Het zijn luie,
grillige feestvierders en verwende uilskuikens. Moe van hun
gedrag, besluit hij hen een goede les te leren door hen te
laten geloven dat het geld op is. Voor het eerst in hun leven
moeten de drie kinderen het voor hen ondenkbare doen:
werken.
Het is een leuke film waar van alles inzit. Opvoeden,
verdriet, kinderen die in het leven een weg moeten
vinden humor, en een liefdevol einde.
Een film met een lach en een traan. Je gaat met een goed
gevoel naar huis!!”
Waar ? ‘Artishock’ Steenhoffstraat 46a, Soest. Inloop met koffie en
thee tussen 13.30 en 14.00 uur, Aanvang film: 14.00 uur. In de
pauze een drankje. Einde ca. 17.00 uur.
Let op !! Er zijn slechts 25 plaatsen om die reden is deze activiteit
alleen voor leden ! Vooraf aanmelden bij Ad Meijer is noodzakelijk
! Telefoonnummer van Ad: zie pagina 4.

Nog meer Activiteiten in 2022
We gaan gewoon door met het organiseren van diverse activiteiten in dit nieuwe jaar.
(Als er iets niet door kan gaan vanwege Corona maatregelen, dan horen jullie het zo snel mogelijk !)
Donderdag 17 februari – Filmmiddag in Artishock Soest. Steenhoffstraat 46a. Inloop met koffie en thee tussen
13.30 en 14.00 uur, Aanvang film: 14.00 uur. In de pauze een drankje. Einde ca. 17.00 uur.
Woensdag 16 maart – Algemene Ledenvergadering, na afloop Bingo. Locatie: gebouw IJsbaan, De Geerenweg 16
in Baarn
Donderdag 21 april – Paasdiner in restaurant De Lage Vuursche. Inloop 17.30 uur, diner om 18.00 uur.
Verder staan er nog een mooie bustocht (eind mei) een clinic ‘Koersbal’, een creatieve- en spelletjesmiddag en een
activiteit in het kader van wereld reuma dag op het lijstje om uit te werken.
Lotgenoten contact
Op 17 januari bereikte ons het droevige bericht dat mw. Van den Berg-Lups op 92 jarige leeftijd in het zorgcentrum
Hamersveld in Leusden overleden. Zij was jarenlang een enthousiast lid van onze vereniging. We wensen de familie
veel sterkte bij het verwerken van dit verlies. Correspondentie adres: Familie P.Roskam, Kuinder 29, 3891 CD
Zeewolde
----Gelukkig is er ook feestelijk nieuws te melden. Ria en Jan Koops waren op
16
december 50 jaar getrouwd.
Van harte gefeliciteerd en veel geluk voor de toekomst!
Het is bij ons niet altijd bekend wie er ziek zijn of welke leden er wat
extra aandacht verdienen in deze rubriek. Meld het ons !
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Koerswijziging ReumaNederland: een nieuw begin of het begin van het einde ?
Hieronder leest u het bericht dat we eind 2021 ontvingen van Reuma Nederland

Beste bestuursleden,
We realiseren ons heel goed dat het besluit om per januari 2024 te stoppen met
de financiering van de RPV- en BPV’en een flinke impact op veel verenigingen
heeft. We noemden dit niet voor niets al een duivels dilemma. Doorgaan op de
huidige manier voor de lange termijn niet meer houdbaar. Het voortbestaan van
meerdere lokale verenigingen staat nu ook al onder druk. We hebben ervoor
gekozen jullie hierover ruim van te voren te informeren zodat er genoeg tijd is
om over alternatieven na te denken. Daarnaast willen we jullie de komende 2
jaar zoveel mogelijk ondersteunen met informatie, tips en het uitwisselen van
ervaringen.
Hoe kunnen RPV/BPV’en (beweeg)activiteiten op een andere manier
voortzetten? Wat gaat daarin goed? Tegen welke knelpunten lopen
verenigingen aan en wat zijn mogelijke oplossingen daarvoor? De bedoeling is
dat jullie in Nieuwsbrieven nuttige informatie en inzicht krijgen om uiteindelijk
een, voor jullie goede, keuze te kunnen maken: doorgaan als zelfstandige
vereniging of opheffen en mogelijk verder gaan als regionaal ReumaTeam (RT).
De komende tijd kijken we op welke manier we gezamenlijk regionale
ReumaTeams op kunnen zetten.
Met vriendelijke groet,
Jan-Willem Förch. Algemeen directeur ReumaNederland
NB Anneke: Wat de functie wordt van een RT (ReumaTeam) is nu dus nog niet
bekend. Het bestuur wil graag op de komende ALV (17 maart) met jullie
nadenken over deze nieuwe koers. Meer informatie volgt bij de ALV stukken in
de Nieuwsbrief van maart.
Van Kerstdiner naar Nieuwjaarsdiner naar Paasdiner…
Het is om moedeloos van te worden. Eerder moesten we jullie al melden dat het Kerstdiner uitgesteld zou worden
naar 26 januari. Nu moesten we jullie meldden dat het dan ook niet lukt om bij elkaar te zijn. Maar we gaan stug
door. Ad Meijer en Gerda Merks hebben contact opgenomen met restaurant Lage Vuursche en er is nu een afspraak
gemaakt voor 21 april. We hopen natuurlijk dat iedereen die zich aangemeld heeft ook komt. Als dat niet lukt, bel dan
even met Ad, dan stort hij het betaalde bedrag terug.
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Valentijnsdag 14 februari
Als de liefde niet bestond
Zullen ze stilstaan, de rivieren
En de vogels en de dieren
Als de liefde niet bestond
Zou het strand de zee verlaten
Ze hebben niets meer te bepraten
Als de liefde niet bestond
Als de liefde niet bestond
Zou de maan niet langer lichten
Geen dichter zou meer dichten
Als de liefde niet bestond
Nergens zouden bloemen staan
En de aarde zou verkleuren
Overal gesloten deuren
En de klok zou niet meer slaan
Als de liefde niet bestond
Dan was de hele vrijerij bedorven
De wereld was gauw uitgestorven
Als de liefde niet bestond
Als de liefde niet bestond
Zou de zon niet langer stralen
De wind zou niet meer ademhalen
Als de liefde niet bestond
Geen appel zou meer rijpen
Zoals eens in het paradijs
Als wij elkaar niet meer begrijpen
Dan is de wereld koud als ijs
Ik zou sterven van de kou
En m’n adem zou bevriezen
Als ik je liefde zou verliezen
Er is geen liefde zonder jou
Toon Hermans
Bestuur
Anneke Maarleveld-Krommendijk, voorzitter tel. 035-5416416
Roel Thomas, secretaris tel: 035 6013830
Ad Meijer, penningmeester en coördinator Hydro zwemmen tel. 035 6025768
Nelie Breunesse, algemeen bestuurslid o.a. ledenzorg tel. 035-5418551
Meewerkende leden:
Gerda Merks, coördinatie aangepast wandelen. tel 06 10803098
Aard van Slooten, website beheer

Adres secretariaat: Koperwiek 33, 3766 AM Soest
website: www.rpvbaarnsoest.nl
e-mail: rpvbaarnsoesteo@gmail.com
SNS bank IBAN rek nr. NL41SNSB094.43.67.461 te Soest
De volgende Nieuwsbrief verschijnt eind februari 2022.
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