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informatie

beweegactiviteiten

Creamiddag
Wandelen met Teun

lotgenotencontact

Creatieve wedstrijd
Wereldreumadag

belangenbehartiging

Filmavond
Kookworkshop

voor

120,-

Uw sta-op stoelen specialist!
Ook voor mobiliteit, communicatie,
slaapkamers en hulpmiddelen
*Ik kom uw stoel graag bij u thuis aanmeten*
Geysendorfferstraat 7-9 * 5703 GA Helmond
Tel: 0492 -55 50 61
E: info@leefenzorg.nl * W: www.leefenzorg.nl

roompot.nl/hotelarrangement
of bel 0900 - 8810 ( € 0,20 p/m)

LEKKER LOPEN EN BEWEGEN, DAT WILLEN WE TOCH ALLEMAAL?
Al ruim 20 jaar zorgen wij voor voeten en zorgen wij voor U!
En dat doen we met passie en kennis van zaken. Of het nu gaat om uw dreumes
die vaak valt, uw sportende kind dat klaagt over hielen of knieën, uw doorgezakte
voet, pijnlijke tenen of moeite met lopen; wij staan voor u klaar!
Omdat wij graag willen dat u ongehinderd kunt blijven lopen, dansen en sporten
en omdat wij wéten wat u beweegt.
Wij ze en de juiste stappen voor een eﬀec eve behandeling van uw klacht en lopen net dát stapje
harder om u vooruit te helpen. Of je nu 2 of 92 bent, voor elk probleem zoeken onze specialisten met
u naar een oplossing die loopt. Stap gerust binnen op een van onze loca es en voel u welkom!
Wij staan voor u klaar op de volgende loca es:
Zorgcentrum Alphonsus Mierlo-Hout
Gezondheidscentrum Brandevoort Helmond
Gezondheidscentrum Deltaweg Helmond
Gezondheidscentrum Leonardus Helmond
Paramedisch Centrum S phout
Hof van Bethanië Mierlo
Elkerliek Ziekenhuis Helmond

Tel . 0492-504720

infopodo@podotherapie.nl

www.podotherapiehelmond.nl
‘t Kontakt
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MEDEDELINGEN VAN HET
BESTUUR

VAN ONZE
PENNINGMEESTER

Gewijzigde agenda m.b.t. activiteiten
Onze voorzitter heeft het in haar voorwoord al
benoemd: veel activiteiten zijn verschoven of
geannuleerd door de huidige corona-situatie. Kijkt
u daarom goed naar de agenda elders in dit blad.

Omdat door de coronacrisis onze ALV dit jaar niet
door kan gaan, onderstaand een toelichting op
het financieel jaarverslag over 2019.

Update beweeggroepen
De hydro groepen in Helmond (Laco) en Someren (Abeel) zijn vanaf 1 augustus weer gestart.
De zwemmers uit Deurne e.o. komen vanaf 1
september weer aan bod en wel in het zwembad
van ORO (het Rijtven) te Deurne.

De vereniging is financieel gezond en we hebben
een gezonde buffer opgebouwd. Mede daardoor
zijn in 2019 alle prijzen voor de beweegactiviteiten
gelijk gebleven. Deze buffer hebben we hard
nodig om aan onze verplichtingen te kunnen
blijven voldoen. Zeker nu we op dit moment weten
wat er zich allemaal tijdens de coronaperiode
heeft afgespeeld.

De Tai-chi groep van onze vereniging is vanwege geringe interesse gestopt. Wij hebben dan ook
jammer genoeg afscheid moeten nemen van
‘onze’ instructeur Giel en hem middels bloemen
bedankt voor zijn jarenlange inzet voor de groep.
Geïnteresseerden voor deze sport brengen wij
natuurlijk graag in contact met Giel.

Korte samenvatting over de beweegactiviteiten:
1.Door de eigen bijdrage van onze leden en de
aanvulling van de subsidie van ReumaNederland
zijn er geen noemenswaardige grote verliezen
voor onze vereniging.
2.Bij de overige activiteiten worden de tekorten
uit eigen middelen aangevuld. Daar hebben we
de contributie, alsmede de lumpsum bijdrage van
Alle andere beweeggroepen (Gym, Fitness, Yoga Reuma Nederland voor.
en Fundance) zijn ook vanaf 1 september weer
gestart. (voor meer informatie zie pagina 10 en De kascontrolecommissie over het jaar 2019
11 van dit blad)
heeft op 10 maart 2020 plaatsgevonden.
Mevr. R. Meijer-Berkers en dhr. B. Vogels hebben
Incasso beweeggroepen
de boekhouding en het financieel jaarverslag
Nog even ter herinnering: de hydro lessen die per gecontroleerd en in orde bevonden.
1 augustus zijn gestart, worden rond 25 september geïncasseerd (maanden augustus en sep- Diegenen die het financiële verslag, alsmede de
tember). Voor de laatste 3 maanden van het jaar begroting over 2020, graag willen inzien, kunnen
is de afboeking rond 25 oktober. Voor alle ande- zich bij mij melden.
re beweeggroepen geldt: de maand september penningmeester@reumadepeel.nl
alsmede het laatste kwartaal van dit jaar wordt
afgeboekt rond 25 oktober.
Jos van den Boomen
penningmeester
Nieuwe email-adressen vanaf 1 september
___________________________
Naast een nieuwe website (waarover u elders in
dit blad meer leest) hebben we vanaf 1 september
ook nieuwe email adressen. Voor een overzicht
VERANTWOORDING
verwijs ik u graag naar de achterzijde van dit blad.
De redactie van ’t Kontakt houdt zich op generlei
wijze verantwoordelijk voor de inhoud van, op
Namens het bestuur
verzoek van derden, geplaatste artikelen en
Paul Verbakel, secretaris
evenmin voor de inhoud van de advertenties.
Advertenties in ’t Kontakt houden geen automatische aanbeveling in door de Vereniging Reuma
Actief de Peel. Zelfmedicatie kan risico’s inhouden, raadpleeg daarom eerst uw arts.
‘t Kontakt
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NIEUWE WEBSITE MET
NIEUWE NAAM
Met trots introduceren wij de nieuwe website van
onze vereniging, welke met ingang van 1 september 2020 live gaat.
Ongeveer een jaar geleden werd aan Floris, Lisette en ondergetekende gevraagd om ons te
gaan verdiepen in het maken van een geheel
nieuwe website. Met veel enthousiasme zijn we
daar aan begonnen en na vele uurtjes puzzelen,
schrijven en herschrijven is het resultaat volgens
ons zeer geslaagd.
De teksten van de website zijn geheel aangepast
en gemoderniseerd. Vanaf nu kun je via eenvoudige iconen rechtstreeks de gewenste informatie
vinden, zonder al te veel zoekwerk. Ben je op zoek
naar een van onze beweeggroepen, of naar een
leuke activiteit? Een simpele klik op de button en
je vindt wat je zoekt.
Wil je deelnemen aan een activiteit, dan is het
aanmelden hiervoor ook gemakkelijker geworden. Je hoeft alleen maar het digitale aanmeldformulier in te vullen en klaar is kees!
Bent u nieuwsgierig geworden pak dan snel je
smartphone of je laptop en neem een kijkje op
onze geweldige website: www.reumadepeel.nl
Veel lees en kijkplezier
Marinelle

AGENDA 2020
Thema: "Ontspanning"
22 sept. (middag)
29 sept. (avond)
06 okt. (middag)
09-10-11 okt.
12 okt.

10 nov. (avond)
12 dec. (middag)
15 dec. (avond)
22 dec.

Wandelen met Teun
Kookworkshop voor
jongeren
Creamiddag
Stilteweekend
Wereldreumadag
(start creatieve
wedstrijd)
Filmvoorstelling
Vrijwilligersuitje
Kerststukjes maken
Kerstviering

COLUMN
Lieve mensen
Even iets delen over omgaan met gebruiksaanwijzingen. Grofweg kun je mensen indelen in 2
categorieën. De een leest bij een nieuwe aanschaf eerst de gebruiksaanwijzing. De ander
gebruikt het meteen en gaat indien nodig eens
wat lezen. Waarbij weleens kan blijken dat je beter
eerst... precies! Terwijl bij juist gebruik het artikel
langer meegaat of beter werkt. Ik val in categorie
2. Bij een halfje bruin of een beker yoghurt zit geen
gebruiksaanwijzing, daar doe je ook niet lang
mee. Houdbaarheidsdata lees ik wel hoor. Behalve dat hebben levensmiddelen meer een soort
bijsluiter, de opsomming van ingrediënten. Handig om te weten of er dingen in zitten die je wel
of juist niet wilt binnenkrijgen. Mij is verteld dat
donkerbruin brood vaak gebrande suiker bevat,
daar wordt het brood donkergekleurd van. Dat
wordt gedaan omdat de meeste mensen denken
dat donkerbruin brood gezond is. Maar een
graankorrel is helemaal niet donkerbruin. Lekker
dan, ik hou het sindsdien bij gewoon (lichtbruin)
volkoren. Weer wat geleerd.
Bij bijsluiters van medicatie zie je ook weer de 2
categorieën. Eerst lezen en dan starten of eerst
beginnen met het medicijn en de bijsluiter pas
lezen als je klachten krijgt die er daarvoor niet
waren. Ik val in categorie 1. Natuurlijk hou je je
aan de afgesproken dosering, maar lees je wel/niet over bijwerkingen? We gaan er allemaal
anders mee om en het één is niet beter dan het
ander. Wat voor mij werkt, werkt voor jou misschien helemaal niet. Je weet toch hoe dat komt?
Omdat wij niet hetzelfde zijn. Eigenlijk heeft ieder
mens een eigen gebruiksaanwijzing. Hoe zit jij het
lekkerst in je vel? Wat kun je daarvoor doen of
juist laten? Reumamedicijnen hebben een bijsluiter, maar reuma zelf? De diagnose reuma vraagt
om bijstellen van je eigen gebruiksaanwijzing. Die
je dan toch ook af en toe moet updaten. Dat werd
mij in de afgelopen tijd weer pijnlijk duidelijk. Na
diverse pogingen om van ontstekingsactiviteit in
een voetgewrichtje af te komen, toch weer meer
medicatie nodig. Balen, maar zo loopt het ook niet
echt lekker. Misschien moet ik jaarlijks mijn persoonlijke “leven met reuma” bijsluiter doornemen
en evt. bijstellen. Lijkt me wel een goed plan. Met
mij gaat het inmiddels weer beter. Maar hoe is het
eigenlijk met jouw gebruiksaanwijzing?
Warme groet, Jeannette
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UITNODIGING WANDELING
22 SEPTEMBER
Zoals u ook in de agenda hebt kunnen zien, is de
wandeling verschoven van 8 naar 22 september.
Géén busreis dit jaar, maar lekker wandelen (op
afstand) deze dag.
Ik ga met u wandelen in de Hubertusbossen in
Heeze. We verzamelen bij het parkeerterrein van
zwembad de Wissen in Helmond en rijden gezamenlijk naar “Conferentiecentrum Kapellerput”,
Somerenseweg 100, Heeze. Vanuit Helmond/
Someren, de eerste afslag na het crematorium.
(vanuit Heeze natuurlijk één afslag voor het crematorium) Conferentiecentrum Kapellerput staat
duidelijk aangegeven langs de weg.
Van daaruit
gaan we wandelen om de
nazomer en
voorbodes van
de herfst (misschien zijn er
al paddenstoelen) te bekijken en na afloop drinken we daar dan
een kopje koffie of iets anders. Om 16.00 uur
rijden we daar weer weg zodat we om 16.30 uur
weer terug zijn bij het parkeerterrein de Wissen
Helmond.
Bij mooi weer is er de gelegenheid om samen met
mij naar Heeze toe te fietsen, voor degenen die
willen. We doen er een uur over en we gaan dan
over de Strabrechtse heide.
Ga je liever met de auto, dan kan dat natuurlijk
ook.
Met de auto: vertrek om 13.30 uur bij het parkeerterrein van de Wissen
Met de fiets: vertrek om 12.45 uur ook bij zwembad de Wissen.
Geef je op voor deze wandeling vóór 15 september; geef daarbij aan of je wilt fietsen of met de
auto wilt gaan en of je er iemand met je mee kan
rijden. via (nieuwe) mailadres:
vicevoorzitter@reumadepeel.nl
of bel naar 0492 541704
Met vriendelijke, sportieve en warme groet,
Teun van den Bosch, IVN natuurgids.

FILMAVOND 10 NOVEMBER
Na het doorstaan van een drukke periode, ontspringt bij menigeen wel eens de gedachte om
gezellig samen een “filmpje te pakken”.
Dat vinden we een uitstekend plan.
Het bestuur heeft daarom voor u
een prachtige film gereserveerd,
die wordt afgespeeld in de Cacaofabriek te Helmond. Echter, door
de opgestelde regels ten aanzien van filmtheater
bezoek, mogen er slechts 30 mensen zich aanmelden voor deze avond.
Vol = dus vol!
Meld u snel aan via de nieuwe website bij het
secretariaat: Paul Verbakel
Website: https://reumadepeel.nl
Mail: info@ReumadePeel.nl
Tel.: 06-48571220
Green Book.
Green Book is een
Amerikaanse biografische roadmovie uit
2018 onder regie van
Peter Farrelly. De hartverwarmende feelgood film
is gebaseerd op de vriendschap tussen pianist
Don Shirley en diens chauffeur en
lijfwacht Tony Lip.
Aanvang: 19.00 uur.
Zaal 3 in de Cacaofabriek
Let op: er is geen pauze.
voor leden gratis,
introducé (max.1) € 5,00
Blijft u gezellig nog even na kletsen?

Twan vd Goor
Tuinservice
Dé hovenier voor uw:
onderhoud - snoeiwerk tuinaanleg - boomverzorging
Beuk 21, 5731 NG Mierlo Tel: 06-53678947
www.twanvandegoortuinservice.nl

‘t Kontakt
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CRAETIEF? JA JIJ!

Ben je creatief aangelegd? Heb je een hobby waar je de
nodige tijd aan besteedt en waardoor je alles kunt loslaten
en ontspannen.
Veel mensen met reuma houden juist om die reden, er een hobby op na.
In Coronatijd was en is dat een extra uitlaatklep om al je zorgen even
te kunnen vergeten.
Heb je jouw talent nog niet ontdekt? Die is er, iedereen is namelijk
ergens goed in.
Ga bij jezelf op ontdekking en doe vooral mee met onze creatieve
kunstzinnige wedstrijd.
We gaan van start op Wereld Reuma Dag.
Deze dag hebben we bewust gekozen om de nadruk te leggen op hoe belangrijk het is te ontspannen
als je Reuma hebt. Even al die (pijn)klachten vergeten en zelfs te genieten van het tot stand brengen
van jouw creatie.
De resultaten willen wij graag zien.
Wil je ze je met ons delen?
De voorwaarden van onze wedstrijd zijn:
Het onderwerp moet gaan over ontspanning. (Hoe kan het ook anders!)
We hebben het verdeeld in 5 categorieën;
• Tekenen en schilderen
• Fotografie
• Beeldhouwkunst
• Gedichten en poëzie
• En overige zoals; sieraden maken, origami, theezakjes vouwen e.d.
Ben jij (partner)lid of vrijwilliger bij onze vereniging?
Stuur dan vanaf 12 oktober een foto van je creatie naar: activiteiten@ReumadePeel.nl
Samen met een begeleidend schrijven van persoonsgegevens, naam creatie, grootte en materialen
die u gebruikt heeft.
Inzenden kan tot 5 december.
Je mag met elke categorie meedoen.
Per categorie mag je 1 inzending opsturen.
Een deskundige en professionele jury beoordeelt je inzending.
Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
Per categorie wordt een winnaar gekozen. De winnaar ontvangt
daarvan een bericht en een leuke prijs natuurlijk! (I.v.m. de ongewisse
toekomst m.b.t. het coronavirus waarschijnlijk op de kerstviering en/of
je prijs wordt thuisbezorgd)
Allen veel creativiteit en succes toegewenst!
Namens het bestuur; Christa Haasnoot
Heb je een dringende vraag over het versturen van de foto van je creatie, neem dan contact op met
het secretariaat
NB: Bij deelname ga je akkoord met het plaatsen van je foto of gedicht (zonder persoonsgegevens) op onze website, besloten groep op FB, Instagram en ’t Kontakt.
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UITNODIGING CREAMIDDAG
DINSDAG 6 OKTOBER
Zoals jullie al eerder konden lezen in het nummer
van maart gaan wij, Anita Teuwens en Gerrie
Schutjens, samen met jullie een houten doosje
versieren. Op de foto is te zien wat voor een leuk
doosje het is. Het heeft een prima afmeting van
18 cm in het vierkant en het is 10 cm hoog. Dus
een heel handzaam formaat.
Creatievelingen: voel je
aangesproken en kom
gezellig met elkaar dit
leuke object mee versieren. Je weet dat je er altijd naar eigen smaak
aan gaat werken.

Instituut voor Traditionele Oosterse Bewegingskunsten

Wij zullen jullie daarbij zo
goed mogelijk begeleiden, zodat je met een
geweldig resultaat naar
huis kunt gaan. En als je
het doosje niet nodig hebt voor jezelf, dan is dit
altijd een mooi cadeau om weg te geven.
Geef je snel op want we hebben plek voor 20
personen. Bovendien zullen we werken volgens
de corona-richtlijnen zodat iedereen ruim genoeg
uit elkaar kan komen te zitten.
De locatie: wijkhuis ‘de Fonkel’
Prins Karelstraat 131 te Helmond.
Aanvang: dinsdag 6 oktober 14.00 u.
Kosten: € 5,00 voor leden en
€ 7,50 voor (max 1) introducé
Graag opgeven vóór 22 september:
06-485 71 220 (Whatsapp mag ook)
Of via het nieuwe emailadres:
info@reumadepeel.nl

Jiu Jitsu vanaf 6 jaar (Moderne zelfverdediging)
Chi Ryu Aiki Jitsu (Traditioneel Jiu Jitsu)
Kendo (Traditioneel Japans zwaardvechten)
Jodo (Traditionele Japanse stoktechnieken)
Iaido (Kunst van het Japanse zwaardtrekken)
Tai Chi Chuan (Chinese bewegingskunst)
Yoga (Indiase ontspanningsoefeningen)
Jeroenboschstraat 19, 5702 XP Helmond
Mobiel: 06 21675283

WWW.TOGA-RASHI.NL

Fysiotherapie
Leonardus

Fruitteler Rik Jurrius
Goorsebaan 16 (sluis 8) Helmond
Openingstijden:
Dinsdag van 13.00 - 17.30 uur
Zaterdag van 8.30 - 16.30 uur

Wij zijn lid van en ons product
wordt vermarkt door,
Cooperatie Koninklijke
Fruitmasters Groep U.A.

Helmond

SAMEN WERKEN
AAN UW HERSTEL

www.fysiotherapieleonardus.nl
fysiotherapie@gcleonardus.nl
tel. 0492-508080

www.revalidehelmond.nl
helmond@revalide.nl
tel. 0492-508081

Wethouder Ebbenlaan 313, 5701 AH Helmond

‘t Kontakt
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NIEUWS VOOR JONGEREN

boek kun je bestellen via Peter:
petervandenberg@leg-uit.nl
Tijdens deze mooie zomerdagen, maar nog (zie ook voor meer info in dit blad)
steeds in de ban van het Coronavirus bij deze
een update met het laatste nieuws.
Facebook jongeren:
Zoals je mogelijk al hebt gelezen of gezien is er
Kookworkshop nieuwe data bekend: 29 en 30 tegenwoordig ook een besloten Facebook pagina
september 2020
speciaal voor jongeren; Jongeren ReumaVereniDe kookworkshop stond eigenlijk al in het voorjaar ging de Peel. Het doel van deze pagina is om
gepland, maar door het Coronavirus kon ook deze meer jongeren met Reuma bij elkaar te brengen.
helaas niet doorgaan. Het goede nieuws is dat De evenementen die speciaal voor jongeren gedeze nu in het najaar gepland staat en wel op organiseerd worden komen hier ook op te staan,
dinsdag 29 en woensdag 30 september!
thema’s worden besproken en good practices met
elkaar gedeeld. We kijken positief vooruit!!
Samen met Desiree Crooijmans van Kookcreatie Samen komen we verder! Deze facebook pagina
hebben we (ivm de
is opgezet en wordt beheert door Loes Swinkels.
Coronamaatregelen)
We hopen je snel ook op de pagina te mogen
naar de mogelijkheontmoeten.
den gekeken om de
workshops toch door
Documentatiefilm Sparkel:
te kunnen laten
In ’t Kontakt van mei heeft Lisette een leuk stuk
gaan. En dit is gehierover geschreven en dat we ook dit jaar weer
lukt! Waar er eerst
meedoen. De status van het project is dat de
met maximaal 16 personen konden deelnemen jongeren alweer volop bezig zijn met een nieuwe
is dat nu 6 personen per avond, vandaar dat we film en de verwachting is dat deze einde van het
nu ook 2 avonden hebben staan.
jaar klaar zal zijn. Leuk is dat ook voor deze film
weer jongeren vanuit onze vereniging (Loes
Locatie: Kookcreatie in ’t Patronaat, 2de Haag- Swinkels en Annemarie Toenders) geïnterviewd
straat 40 te Helmond.
zijn en deze input is meegenomen in de film! We
Tijden: 19.00 - 22.00/22.30 uur.
kijken dan ook weer zeer uit naar het resultaat
Kosten: € 12,50 pp voor zowel leden als niet van deze 2de documentatiefilm en houden je
leden. Een introducé is meer dan welkom!
natuurlijk op de hoogte! (zie ook voor meer info
Voor meer informatie over de workshop zie ’t op pagina 16 van dit blad)
Kontakt van maart 2020, de website en facebook
Jongeren ReumaVereniging de Peel.
Tot zover het laatste nieuws!
Meer informatie over de kookstudio: https://kook- Heb je vragen of ideeën of anders, laat het me
creatie.nl/workshops/
zeker even weten via
Voor vragen of informatie stuur een mail naar Bea Jongeren@Reumadepeel.nl
Schepers: Jongeren@Reumadepeel.nl
Veel groeten, Bea Schepers
Opgeven kan tot 15 september via: Jongeren@Reumadepeel.nl
Graag meteen even de voorkeur van datum en je
dieetwensen erbij vermelden ivm het inkopen van
de producten. Meld je snel aan, want vol = vol!!
Boek Peter van den Berg:
Peter vd Berg heeft een zeer interessant boek
over Chronisch ziek zijn geschreven waar ook 3
jongeren van onze vereniging voor geïnterviewd
zijn (Loes Swinkels, Annemarie Toenders en
Marc van der Meijden). Het boek is zo goed als
klaar en zal binnenkort uitgegeven worden. Het

Breed assortiment

M IERLOSEWEG 86 | WWW. DRIESSENDEVERFFABRIEK. NL
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BEWEEGGROEPEN

( Aangepast voor reumapatiënten )
Als je één van de vele reumatische aandoeningen hebt is het
erg belangrijk om te blijven bewegen. Regelmatig bewegen onder
goede begeleiding zorgt voor sterkere spieren en soepelere gewrichten. Natuurlijk is het veel leuker om dit in een groep te kunnen doen.
Daarom bieden wij voor onze leden en partnerleden onderstaande
bewegingsgroepen aan.
Al onze beweeggroepen zijn geschikt voor mensen met reuma en er
wordt rekening gehouden met ieders belastbaarheid.
Tijdens het bewegen wordt u begeleid door gediplomeerde instructeurs. Sinds 2018 worden alle geschoolde en gediplomeerde instructeurs
bijgeschoold in hoe om te gaan met reumapatiënten.
Bij elke beweeggroep kunt u gratis een proefles bijwonen.
Neem hiervoor contact op met onze bewegingscoördinator:
cbg@reumadepeel.nl of Tel: 06 29 53 33 88
of kijk op onze website: www.reumadepeel.nl waar u zich online kan inschrijven.

KOSTEN

BEWEGEN
IN WARM
WATER

€ 42,25
per kwartaal

Zwembad De Abeel
Dorpsweg 16, Someren:

Laco Helmond
Keizerin Marialaan 1, Helmond:

Zwembad Rijtven (Oro)
Loop 5 , Deurne

♦ Maandag

19.00—19.45 uur

♦ Woensdag 13.00 — 13.45 uur

♦ Donderdag 12.15 — 13.00 uur

19.30—20.15 uur

14.00 — 14.45 uur

20.15 — 21.00 uur

♦ Donderdag
♦ Zaterdag

09.15—10.00 uur

REUMA
GYM

Gymzaal Elkerliek
Wesselmanlaan 25, Helmond

KOSTEN
€ 35,00
per kwartaal

♦ Maandag 19.00 — 20.00 uur

‘t Kontakt
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KOSTEN
€ 44,50

FITNESS

per kwartaal

♦ Donderdag 13.30 — 14.30 uur

Sportcentrum Move Your Body
Nobisweg 1a, Asten

KOSTEN

DRU
YOGA
Bethlehem kerk

€ 42,50
per kwartaal

♦ Woensdag 11.15 — 12.15 uur

Sperwerstraat 2, 5702 PJ Helmond

FUN
DANCE
Ballet– en dansschool Loes
Stijn Streuvelslaan 50a, Deurne

KOSTEN
€ 43,55
Per kwartaal

♦ Woensdag 19.00 — 19.45 uur

_____________________________________________________
LIDMAATSCHAP

INSCHRIJVEN EN VOORWAARDEN

De opzegtermijn voor het lidmaatschap is 1
maand voor het verstrijken van het jaar. Voor
een bewegingsactiviteit kunt u 1 maand voor
het einde van het kwartaal.

Voor deelname aan een of meer van onze beweegactiviteiten, kunt u zich inschrijven via onze website: www.reumadepeel.nl

Het opzeggen dient schriftelijk te gebeuren.
Bij te late opzegging of annulering kan géén
restitutie van betalingen plaatsvinden i.v.m.
reeds gemaakte kosten.

Hier kunt u ook onze voorwaarden lezen en
vindt u meer informatie over onze beweeggroepen.
Of neem contact op met het secretariaat: info@reumadepeel.nl tel. 06-48571220
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BETER LEVEN MET EEN CHRONISCH-PROGRESSIEVE
ZIEKTE

Je staat midden in het leven en opeens krijg je te maken met een chronische ziekte. Hoe ga je
daarmee om, als patiënt en als naaste? Deze gids biedt herkenning, hulp en handvatten, bijeengebracht door de ervaringsdeskundigen zelf.
Peter van den Berg hoorde op zijn 39ste dat hij Parkinson heeft en
Angelique van de Lit heeft vanaf haar 49ste ALS. Als collega’s hadden
zij mooie gesprekken over hoe zij met hun ziekte omgingen. Ze deelden
hun verdriet, de weg naar acceptatie, de omgang met hun naasten en
hun manier om naar de toekomst te kijken.
Nu delen ze hun gezamenlijke pad in deze bundel vol praktische informatie afgewisseld met persoonlijke intermezzo’s van chronisch zieken
en concrete adviezen van psychologen en coaches. Naast een kennismaking met ziektes als ALS, Parkinson, MS, Kanker, Reuma en
Lyme komen alle kanten van een chronische ziekte aan de orde: werk,
relaties, gezin, emoties en financiën.
Voor patiënten en zieken: herkenning in persoonlijke verhalen. Je moet
verder, maar hoe? Voor familie en vrienden: begrip en handvatten. Hoe
kun je een chronisch zieke steunen?
Voor collega’s: inzicht in de grenzen aan het functioneren. Wat kun je verwachten van je collega?
Voor professionals: kennis over de persoonlijke ervaring van een patiënt/ kant van een ziekte. Hoe
bied je de meest passende zorg? Deze gids wil hoop, troost en perspectief bieden naast praktische
handvatten voor een waardevol leven.
De verwachte (vaste) boekhandelprijs is € 34,95. Wanneer je deze bundel voor 1 juni 2020 besteld
dan gaat €1,50 per boek dat via Jong Reuma wordt besteld naar Jong Reuma’.
Mocht de bundel toch duurder uitvallen dan wordt u tijdig daarover geïnformeerd maar blijft er nog
steeds €1,50 over voor de stichting ‘Jong Reuma’. Vermeld in je bestelling dan wel ‘bestelling via
Jong Reuma’.
Meer informatie:
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Peter (06-42368669 /
petervandenberg@leg-uit.nl). Neem gerust een kijkje op:
https://www.jong-en-parkinson.nl/l/beterleven/

___________________________

Willie van de Rijt
Braaksstraat 10
5709 JB Helmond
Fax : 0492 553562
Mobiel : 06 53216964
E-mail : info@williesstoffering.nl

Luifels
Rolluiken
Lamellen
Jaloezieën
Tapijt
Vloerkleden
Gordijnen
Zonwering
Laminaat
Pilssedeuren
‘t Kontakt
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CORONA EN
REUMAGENEESMIDDELEN
Het moet niet gekker worden. Een Amerikaanse president die spontaan reumageneesmiddelen begint te gebruiken. Terwijl anderen
mensen juist net stoppen met hun reumamiddelen uit angst voor infecties. Door Covid-19
(corona) staat de werled behoorlijk op zijn
kop. De media bedelven ons onder corona-informatie. Vaak heel waardevol, maar in de
waan van de pandemie worden er ook berichten geschreven die iets te voorbarig zijn en
achteraf niet waar blijken te zijn. Ook over
geneesmiddelen. Dit is dan ook de reden dat
we in dit artikel alle informatie over geneesmiddelen en corona op een rijtje zetten.
Wel of niet doorgaan met de reumamedicatie?

Laten we beginnen met de samenvatting: als je
niet ziek bent, is er geen enkele reden om te
stoppen met reumageneesmiddelen. Blijf de
reumamiddelen gewoon gebruiken zoals je dat
samen met jouw behandelend arts hebt besproken. Als je stopt, loope je het risico op opvlamming
van de reuma. Meteen na het uitbreken van corona keken experts wat het beste advies is voor
mensen die reumageneesmiddelen gebruiken.
'Mensen met een verminderde weerstand tegen
infecties doordat zij medicijnen gebruiken voor
een auto-immuunziekte' zijn volgens RIVM een
risicogroep op het krijgen van corona. Het lastige
is echter dat deze risicogroep uit een brede groep
mensen bestaat, waaronder mensen die net een
niertransplantatie hebben ondergaan en mensen
met kanker. Een specifieker advies voor reumapatiënten was noodzakelijk.
En wat blijkt? Als je goed kijkt naar alle wetenschappelijke gegevens over geneesmiddelen bij
ontstekingsreuma, dan blijken de meeste traditionele reumamiddelen de kans op infectie niet of
nauwelijks te vehogen. Zo komen er bij het gebruik van methotrexaat, leflunomide, hudroxy-

chloroquine en sulfasalazine niet of nauwelijks
meer infecties voor. Mensen die biologicals,
azathioprine of JAK-remmers gebruiken, hebben
een iets hoger risico op infecties. Dit risico is
maximaal 1,5 keer zo groot. Dit iets verhoogde
risico weegt niet af tegen het stoppen met deze
middelen. Vandaar dat het advies is: voel je je
niet ziek, ga altijd door met de voorgeschreven
dosering. Deze adviezen worden bevestigd door
de praktijk. Vanaf het begin van de corona-crisis
hebben artsen bekeken of mensen die reumageneesmiddelen gebruiken, meer kans hadden om
corona te krijgen. Ofschoon het nog te vroeg is
om definitief conclusies te trekken, lijken mensen
met die reumamiddelen door blijven gebruiken
geen verhoogde kans op corona te hebben. Dit
blijkt uit een gepubliceerde Italiaanse studie en
ook Nederlandse data lijken deze bevindingen te
bevestigen.
En als je klachten hebt?
Zodra er sprake is van klachten, dient er een afweging te worden gemaakt. Stoppen met het
reumageneesmiddel (en dan meer klachten krijgen) of doorgaan met het reumageneesmiddel
(dat invloed heeft op ons afweersysteem). Het
algemene advies is nu om bij (zeer) milde klachten de medicijnen door te gebruiken, en bij matig
tot ernstige infecties de reumamedicijnen tijdelijk
te stoppen. Als je een matige/ernstige infectie
hebt en daarbij nieuwe luchtwegklachten, toenemende kortademigheid en/of koorts, stel dan de
volgende dosering van jouw reumamedicatie
even uit en neem contact op met jouw behandelend reumatoloog. Een uitzondering hierop is
prednisolon, een dosering prednisolon mag nooit
zomaar worden overgeslagen.
En de reumamiddelen die gebruikt zijn tegen
corona?
Volgens Donald Trump washet reumamiddel
hydroxychloroqine een 'game-changer'bij de behandeling van corona. Hij is het zelfs zelf gaan
gebruiken. En dit allemaal naar aanleiding van
een klein Chinees onderzoek en een onderzoek
van een Franse professor. Inmiddels zijn er
meerdere onderzoeken gedaan naar hydroxychloroqine bij de behandeling van corona. De
resultaten van deze onderzoeken vallen erg
tegen. Sterker nog, volgens deze onderzoeken
zouden mensen die hydroxychloroqine gebruiken, er zelfs slechter van af zijn. Men zag bijvoor‘t Kontakt
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beeld meer hartproblemen bij deze mensen. Wat
is dan waar? We weten het eerlijk gezegd nog
onvoldoende. Het lastige is dat artsen hydroxychloroqine vaak geven aan mensen die er slechter aan toe waren. Als je dan mensen met hydroxychloroqine vergelijkt met mensen die het
middel niet gekregen hebben, is de vergelijking
dan wel eerlijk? Natuurlijk proberen onderzoekers
hiervoor te corrigeren, maar dat is best lastig.
Nieuwe onderzoeken zijn daarom nodig (en
worden nu ook uitgevoerd) die betrouwbaar laten
zien of hydroxychloroqine zinvol en veilig is bij
corona. Zolang er geen bewijs is, is het niet verstandig om hydroxychloroqine (en dan helemaal
niet gecombineerd met een antibioticum en zink)
te gebruiken bij corona-klachten, tenzij u meedoet
aan een wetenschappelijk onderzoek hiernaar.
Overigens staat nog een groep reumageneesmiddelen in de belangstelling bij de behandeling
van corona: tocilizumab en sarilumab. Deze
reumamiddelen remmen een stofje (interleukine-6) dat een rol speelt bij mensen met ernstige
corona-klachten.

En kan ik mijn bloeddrukverlagers blijven
gebruiken?
In de media was er best wel wat rumoer over
sommige bloeddrukverlagers: de zogenaamde
ACE-remmers(zoals captopril, lisinopril, enalapril) en angiotensine-antagonisten (zoals losartan en valsartan). Volgens de media zouden deze
bloeddrukverlagers de corona-klachten versterken, omdat ze er voor zouden zorgen dat het virus
makkelijk in lichaamscellen zou kunnen komen.
Dit zou vooral bij hogere doseringen voorkomen.
Maar op basis van de huidige onderzoeken kan
deze conclusie helemaal niet worden getrokken.
Alle geneesmiddelenautoriteiten raden daarom
aan om deze middelen gewoon door te blijven
gebruiken zoals de dokter ze voorgeschreven
heeft.

Zijn onstekingsremmende pijnstillers nog wel
veilig als het om corona gaat?
Het antwoord is: even veilig als anders. Ontstekingsremmende pijnstillers (zoals ibuprofen, naproxen en diclofenac) zijn effectieve middelen om
pijn en ontsteking te verminderen. Ze kunnen
echter ook bijwerkingen veroorzaken zoals hart-,
maag- en nierklachten. Een arts zal dan ook altijd
de voordelen ( goede pijnstilling en ontstekingremming) afwegen ten opzichte van de nadelen.

___________________________

Soms kan een arts dan kiezen om paracetamol
voor te schrijven, maar met name als er sprake
is van ontsteking (zoals vaak bij reumatische
ziekten) zal de arts kiezen voor een ontstekingsremmende pijnstiller. Aan het begin van de corona-epidemie bracht het bureau dat geneesmiddelen in Frankrijk goedkeurt, naar buiten dat
ontstekingsremmende pijnstillers de kans op
corona zouden vergroten. Dit verhaal bleek onvoldoende onderbouwd. Er zijn niet genoeg
aanwijzingen dat ontstekingsremmende pijnstillers de kans op corona vergroten. Wat dit betreft
geldt nog steeds het advies: als er sprake is van
pijn zonder intstekingen, dan heeft paracetamol
de voorkeur; bij ontstekingen kunnen ontstekingsremmende pijnstillers nog steeds een goede
keuze zijn.

Tot slot
Corona of niet: wat altijd blijft gelden is: Stop nooit
zomaar met geneesmiddelgebruik zonder overleg met arts of apotheker.
Bart van den Bemt
Bron: Reumamagazine.nl

Medisch Pedicure & Oncologisch Voetzorgverlener
Ommelseweg 55
5721 WT Asten
06 – 15 32 19 51
info@pedicureasten.nl
www.pedicureasten.nl
U kunt ook zelf uw afspraak inplannen via de website
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FILMPROJECT SPARKEL GAAT ONDANKS COVID-19 DOOR
Hoe breng je op een sprankelende manier
jongeren zoder reuma in contact met jongeren
met reuma of een andere chronische aandoening? Het antwoord isSparkel, een proeftuin
binnen het overheidsprogramma Maatschappelijke Diensttijd en een project dat zichdoor
Covid-19niet uit het veld laat slaan.
Bij Sparkel Film
gaan groepjes
van 3 of 4 jongeren samen
met patiënten
aan de slag
met het maken
van een documentaire over de reumazorg. De
deelnemende jongeren leren onder begeleiding
van ervaren filmmakers hoe ze een filmplan of
script kunnen schrijven en wat je met storytelling,
cameratechniek en montage kan bereiken. Het
eindresultaat moet meer begrip kweken voor
mensen met een chronische aandoening zoals
reuma. De belangstelling voor het trainingstraject
van Sparkel Film was groot. Er werd daarom een
groep geformeerd die een korte documentaire
gaat maken en een groep die een (of meerdere)
fictiefilms gaat produceren. De eerste groep
kwam op zaterdag 7 maart voor het eerst bij elkaar
en de toekomst leek nog onbewolkt. Deelnemers
en cursusleiders stelden zich aan elkaar voor. Het
programma werd uit de doeken gedaan, er was
een aantal korte documentaires te zien en al met
elkaar discussiërend kreeg eenieder een kijkje in
de filmindustrie. Enthousiast ging men naar huis,
niet wetend dat dit voorlopig de laatste keer was
dat de groep bij elkaar was geweest. Het coronavirus veroverde Nederland.
Enthousiasme vasthouden
"Dat enthousiasme wilden we ondanks de coronabeperkingen vasthouden", vertelt Charlotte
Driessen (28), een van de cursusleiders. "Daarom zijn we onmiddelijk online gegaan. We kunnen
zo samen heel veel voorbereiden en gaan dan
straks, als het weer mogelijk is, op pad om alles
te filteren. Desnoods in één weekeinde, maar de
documentaires komen er!" Ook de 'fictiedeelnemers' gaan online verder met hun training en
filmproductie. En al is het dan niet mogelijk om te
filmen, de daarvoor noodzakelijke basiskennis
wordt door de deelnemers actief verwerkt en
gereproduceerd. "Passief als een spons alle in-

formatie online opzuigen is er niet bij. We wisselen gedachten uit en werken aan een gezamenlijk
doel: begrip vragen voor mensen met reuma of
een andere chronische aandoening." Charlotte
weet waaroverze het heeft. Met de films van haar
eigen bedrijf speelt ze in op de emotie. "Welke
emotie dan ook. Zolang er maar iets gebeurt bij
de kijker, hoe klein dan ook."
Leefwereld
Frans Mouws (50), de andere projectleider, heeft
heel wat ervaring met maken van films voor bedrijven en (patiënten)verenigingen. Ook schreef
hij op verzoek van uitgever Martin Ras over
Boudewijn Büch, "de man die zowel Mick Jagger
als de Dodo in Nederland tot grote hoogte dee
opstijgen". Van alle markten thuis dus en nu
verdiept hij zich (opnieuw) in de leefwereld van
mensen met reuma. "Ik ben blij met de uitgebreide vragen die de twaalf deelnemers stellen. Zo
leren ze steeds meer over de manier waarop
mensen met een chronische aandoening werken
aan hun kwaliteit van leven." Hij vooegt daaraan
toe: "Een film maken, hoe kort dan ook, is ingewikkeld en vergt behalve kennis ook veel inzet."
Frans ziet de onlinebijeenkomsten als meedoen
in een virtueel klaslokaal. "De docent geeft een
uur uitleg, dan is er tijd om vragen te stellen. We
geven ook opdrachten. Iedere deelnemer kan met
de anderen meekijken en reageren op de ideeën."
Documentaires
Er zijn nu ook documentaires gemaakt in de
eerste trainingsronde binnen het Sparkel Filmproject. Zoals de korte film over een jongere die
ontdekte dat ze wel werd opgeroepen voor een
gesprek als ze in haar sollicitatiebrief niet over
reuma sprak. "Soms voelt het als liegen als ik het
niet vertel. Je worstelt met de vraag wanneer en
hoe je mensen gaat vertellen dat je reuma hebt.
Gaan mensen dan anders met me om? Raar hoor,
want ik weet zelf goed wat ik wel en niet kan." Er
komen nieuwe documentaires aan als we zonder
coronamaatregelen zijn. Want het is natuurlijk
leuker met elkaar 'het veld in te gaan', geven
Charlotte en Frans toe. "Maar met onze onlinecontacten benaderen we die werkelijkheid heel
dicht. En aan de horizon gloort de triomf: elkaar
weer zien en de uitgewerkte ideeën in de praktijk
brengen."
Bron: Reumamagazine
‘t Kontakt
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METHOTREXAAT TABLETTEN ALLEEN NOG IN
DOORDRUKSTRIP
Gebruik jij methotrexaat (mtx) tabletten die
verpakt zijn in een potje? Let op: vanwege een
nieuwe Europese richtlijn worden deze tabletten voortaan alleen nog maar verpakt in een
doordrukstrip (blisterverpakking). Vooral als
je beperkingen in je handen hebt, wordt het
hierdoor lastiger om dit medicijn uit de verpakking te krijgen.

Meer aandacht voor gebruiksvriendelijkheid
In 2018 heeft ReumaNederland een brede achterbanraadpleging (genaamd Route23) uitgevoerd naar de knelpunten waar mensen met
reuma in het dagelijks leven tegen aanlopen.
Daaruit blijkt dat het niet goed kunnen openen
van (medicijn)verpakkingen een groot knelpunt
is. Daarom maakt ReumaNederland zich hard
voor oplossingen voor dit verpakkingsprobleem.
‘Comfortainer’ niet meer beschikbaar door Sija de Jong, manager patiëntenbelangen ReuEuropeserichtlijn
maNederland: “Wij begrijpen dat het belangrijk is
Voor methotrexaattabletten is ooit een speciale om fouten bij dosering te beperken, maar door
verpakking ontdeze beslissing kunnen veel mensen met reuma
wikkeld die menhun medicijn niet eens zelf uit de verpakking
sen eenvoudig
krijgen. Via verschillende wegen proberen wij
kunnen opedaarom meer aandacht te krijgen voor de noodnen: de ‘comzaak om voor mensen met reuma, en anderen
fortainer’. Dit
met een beperkte handfunctie, betere verpakkinpotje heeft een
gen beschikbaar te hebben en vooral ook te
grote deksel
houden.”
met uitsparingen waardoor je beter grip hebt bij
het openen. Helaas mag deze gebruiksvriende- Tips en hulpmiddelen
lijke variant nu niet meer geleverd* worden.
Lukt het je niet om je medicijnen goed uit de
Het Europees Medicijn Agentschap (EMA) heeft verpakking te krijgen? Op onze website vind je
aangegeven dat tabletten van methotrexaat al- meer informatie over hulpmiddelen en tips bij het
leen nog maar in blisters (pilstrip) verpakt mogen openen van medicijnverpakkingen.
worden. De reden voor dit besluit is dat patiënten
bij het gebruik van potjes soms fouten maken bij * De laatste ‘comfortainers’ zijn in mei 2020 gelede dosering, bijvoorbeeld door teveel tabletten verd aan groothandels.
tegelijk in te nemen. Een te hoge dosering kan
leiden tot ernstige bijwerkingen.
Bron: reumanederland.nl

_____________________________________________________

DEEL JE FILMPJE
Heb jij ook zo’n moeite om je medicijnen uit
een pilstrip te krijgen?
Het is belangrijk dat de onderzoekers een beter
beeld krijgen van wat er voor mensen met reuma
zo lastig is aan de huidige pilstrip. Daarom doet
ReumaNederland deze oproep:
Hoe krijg jij je pil uit de pilstrip?
Maak een kort filmpje en help ReumaNederland
en de University of Twente om een reumavriendelijke pilstrip te maken. Dit filmpje kun je anoniem
via onze website delen.
Ga naar:
reumanederland.nl/formulieren/film-je-pilstrip/
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PROF. PETER VAN DER KRAAN: WIJ WILLEN EEN BEHANDELING VINDEN DIE ARTROSE KAN STOPPEN
Er is een stofje dat ons kraakbeen gezond
houdt. Het heet TGF-bèta. Telkens als we bewegen komt er een beetje van vrij en dat is
gunstig. Maar TGF-bèta heeft ook een slechte
kant. Als ons kraakbeen toch wat achteruitgaat, maakt het de schade juist erger en kan
artrose ontstaan. Professor Peter van der
Kraan van Radboudumc werkt daarom aan
een behandeling die de slechte kant van
TGF-bèta bestrijdt en artrose remt.
Professor Peter
van der Kraan
is expert op
het gebied van
TGF-bèta. Hij
en zijn onderzoeksgroep aan
Radboudumc
krijgen van de
internationale organisatie voor
(OARSI) een prestigieuze prijs voor het ontdekken van de goede en slechte signalen van TGF-bèta, het belang van bewegen en de rol van
TGF-bèta bij het ontstaan van artrose.
Professor van der Kraan, wat is kraakbeen
eigenlijk?
‘Kraakbeen is een heel mooi glad laagje dat op
de botten in onze gewrichten ligt. Dus bijvoorbeeld in de knie, de enkel of in de schouders.
Gezond kraakbeen zorgt ervoor dat gewrichten
moeiteloos kunnen bewegen. Maar, als kraakbeen stukgaat, zoals bij artrose, wordt bewegen
een stuk moeilijker en pijnlijker.’
Wat is TGF-bèta en waarom is dat zo belangrijk
voor kraakbeen?
‘TGF-bèta is een signaalstofje. Ons lichaam bestaat uit cellen en om gezond te blijven moeten
die cellen hun werk goed doen. We weten uit
onderzoek dat de signalen van TGF-bèta belangrijk zijn voor gezond kraakbeen.’
Hoe houdt TGF-bèta kraakbeen dan gezond?
‘TGF-bèta zegt tegen onze kraakbeencellen: blijf
precies zo werken zoals jullie nu werken. Als ze

dat doen, dan blijft het kraakbeen mooi glad. Wij
zelf hebben hier invloed op. Het goede signaaltje
van TGF-bèta ontstaat als we bewegen. Dat
hebben we ontdekt in ons onderzoek. Bij beweging komt er wat druk op het kraakbeen in onze
gewrichten. TGF-bèta komt dan vrij en geeft dat
goede signaaltje af. Zo werkt TGF-bèta beschermend.’
Dus u heeft bewezen dat bewegen goed voor
kraakbeen is?
‘Ja, gezond bewegen houdt kraakbeen gezond
dankzij TGF-bèta. Gezond bewegen betekent dat
je je gewrichten niet te zwaar belast. Toch kan
kraakbeen in de loop van de tijd wat slechter
worden. Gewoon doordat we wat ouder worden
of door een ongeluk of door te zware belasting
door sport of zwaar werk.’
Dan heeft TGF-bèta een andere kant?
‘Dat klopt inderdaad. Als ons kraakbeen achteruitgaat begint TGF-bèta een slechte rol te spelen’
Wat gebeurt er dan?
‘Als kraakbeen steeds een beetje achteruitgaat,
komt er meer TGF-bèta in het gewricht terecht en
het gaat andere signaaltjes geven. Slechte signaaltjes waardoor kraakbeencellen minder goed
gaan werken. Het kraakbeen wordt een beetje
bros en minder glad. TGF-bèta kan er ook voor
zorgen dat de botten in je gewricht veranderen.
Er kunnen botuitsteeksels gaan groeien, waardoor je meer pijn krijgt en steeds minder goed
beweegt. TGF-bèta is dan een echte oorzaak van
artrose.’
Met uw onderzoek wilt u hier iets aan doen?
‘Ja, wij willen een behandeling voor artrose vinden door de slechte signaaltjes van TGF-bèta te
stoppen. Dankzij ons onderzoek weten we al heel
goed wat er gebeurt. Toch zal het nog wel even
duren voordat we de juiste manier hebben gevonden om de slechte kant van TGF-bèta af te remmen. Maar met steun van ReumaNederland
hopen we de sleutel te vinden voor een nieuwe
behandeling die artrose kan voorkomen of remmen.’
Bron: reumanederland.nl
‘t Kontakt
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- Modieuze confectieschoenen
- (semi-) orthopedische schoenen
- Hypo allergeen schoeisel
- Steunzolen
- Elastische kousen

BECOME SOME BODY@

Een levenlang zwemplezier

ﬁt gezond ontspannend

Zwemmen en bewegen in lekker warm
water (32 ⁰C)

MOVE YOUR BODY

Zwangerschap zwemmen
Zwem ABC
Suvival zwemmen
Update zwemmen
Zeemeermin zwemmen
Aquasporten volwassenen
Therapeutisch zwemmen
Volwassenen zwemles
Verhuur zwembad
1-1 begeleiding
Borstcrawl cursus

Baby/peuter zwemmen
Snorkelen
Aquasporten voor kids
Kinderfeestjes
Scubadoe (perslucht duiken kids)
Actieve senioren
Zwemmen met overgewicht
Recreatief zwemmen
Speciale doelgroepen
AquaBootcamp
Vlinderslag cursus

Hoezo zijn reumapatienten geen goede sporters?
Bij ons leveren ze elke week een topprestatie !
Sluit je aan bij de groep en verbaas jezelf!
Move Your Body - Nobisweg 1a - Asten - telefoon 0493 - 696838
www.moveyourbody.nl
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NOG EVEN DIT......
Ledencontact:

U kunt zich aanmelden als lid door het inschrijfformulier te downloaden van onze website
www.reumadepeel.nl of aan te vragen bij het secretariaat op telefoonnummer
06-48571220 of per mail op: info@reumadepeel.nl
Het formulier opsturen naar: ReumaActief de Peel
Antwoordnummer 549
5700 VB Helmond (postzegel niet nodig)
De contributie bedraagt € 22,50 per kalenderjaa.r. (bij aanmelding gedurende het lopende
kalenderjaar wordt een korting toegepast op het jaarbedrag)
Iban-nummer van de vereniging: NL 27 ABNA 0523042310
Vereniging ReumaActief de Peel is ingeschreven bij KvK te Eindhoven onder nummer 40237870
en aangesloten bij:
- ReumaNederland (voor vragen over reuma: www.reumanederland.nl)
- de patiëntenfederatie Ieder(in) (www.iederin.nl)
- de nationale vereniging ReumaZorg Nederland (www.reumazorgnederland.nl)

Colofon:
Postadres: Postbus 45, 5700 AA Helmond
Website: www.reumadepeel.nl

Email: info@reumadepeel.nl
Telefoonnummer: 06-48 5712 20

Facebook-pagina: Reuma Actief de Peel
Instagram: reuma_actief_de_peel

Bestuur:
Voorzitter:
Vice-voorzitter:
Penningmeester:
Secretaris:
Bewegings-coördinator:
Bestuurslid:

Christa Haasnoot
Teun van den Bosch
Jos van den Boomen
Paul Verbakel
Astrid van de Ven
Bea Schepers

voorzitter@reumadepeel.nl
vicevoorzitter@reumadepeel.nl
penningmeester@reumadepeel.nl
info@reumadepeel.nl
cbg@reumadepeel.nl
jongeren@reumadepeel.nl

Redactie ’t Kontakt:

Ria Meijer
Paul Verbakel
Lisette Welten

redactie@reumadepeel.nl
info@reumadepeel.nl
pr.lw@reumadepeel.nl

Public Relations:

Marinelle Johann
Lisette Welten

pr.mh@reumadepeel.nl
pr.lw@reumadepeel.nl

Drukwerk:

Editoo Arnhem

DIT BLAD IS MEDE TOT STAND GEKOMEN DOOR FINANCIËLE STEUN VAN REUMANEDERLAND

