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Het programma van ons jaarlijks reisje op dinsdag 4 september 2018.
 
Alleen voor degenen die zich hebben opgegeven.
 
 
Reisje dinsdag 4 september 2018 naar de Kagerplassen en Noordwijk
Samen met Oad Bus B.V. uit Lith hebben wij
geprobeerd weer een mooie dagreis voor u te organiseren.
Auto’s mag u parkeren op het Hertog Janplein bij de kerk te Erp.
 
08.15 uur        De bus staat klaar. Wilt u zich eerst melden en op tijd instappen zodat we om 8.30 uur kunnen
                        vertrekken. De mensen die moeilijk ter been zijn moeten plaatsnemen in de rolstoelbus.
08.30 uur        Vertrek vanuit Erp, Hertog Janplein bij de kerk.
09.45 uur        Aankomst in Houten voor koffie met gebak.
10.30 uur        Vertrek naar het Groene Hart.
12.00 uur        Vertrek met de boot vanuit Warmond voor een schitterende tocht door het Groene
                        Hart aan boord gebruiken we de koffietafel.
14.00 uur        Vertrek met de bus naar Noordwijk, vrij om tot 16.00 uur Noordwijk te     
                        bezichtigen of een terrasje te pikken.
16.00 uur        Vertrek richting de opstapplaats.
17.45 uur        Wordt de reis onderbroken voor een 3 gangen diner.
19.45 uur        Tijd voor de laatste etappe van de dag terug naar Erp.
20.30 uur        Verwachte aankomst bij de opstapplaats te Erp.
 
Mocht u onverhoopt wegens ziekte verhinderd zijn aan het reisje deel te nemen, wilt u dit dan
zo spoedig mogelijk doorgeven aan onze penningmeester:
Mevr. Riekie Cissen Tel: 06-39 19 86 49.
Wij wensen u een fijne dag toe.
 
Het bestuur.                                                                        

Het syndroom van Sjögren
Het syndroom van Sjögren is een auto-immuunziekte.
Bij dit syndroom raken vooral traan- en speekselklieren
ontstoken. Hierdoor ontstaan droge ogen en een
droge mond. Ook vermoeidheid en gewrichtsklach
ten komen vaak voor. Wat is Sjögren? Wat zijn de
symptomen? Wat voor een behandelingen en medi
catie zijn er mogelijk?
Dr. E.C.M. Denissen-Cranenburg, reumatoloog Bern
hoven ziekenhuis te Uden zal hierover een presentatie
geven. Er zal ruim de gelegenheid zijn om vragen te
stellen.

Het syndroom van Sjögren
 
U en uw partner/begeleid(st) zijn van harte
welkom op onze voorlichtingsavond.
Het gaat over Het syndroom van Sjögren.
 
Donderdag 20 september a.s.
 
Aanvang 19.30 uur
Sluiting + 21.45 uur
 
In D'n Brak, Ericastraat 17, Mariaheide
 
Dr. E.C.M. Denissen - Cranenburg Reumatoloog
in ziekenhuis Bernhoven zal de lezing geven. 

Dr. E. Denissen-Cranenburg
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Voor alle activiteiten geldt dat er op eigen risico wordt
deelgenomen!

Woord van de Voorzitter
Beste leden,
 
Wat gaat de tijd toch snel het is alweer juli en het
zonnetje schijnt heerlijk. Veel mensen zullen binnen
kort op vakantie gaan of alweer terug komen we
hopen natuurlijk dat iedereen een hele fijne vakantie
heeft en dat iedereen weer gezond huiswaarts keert.
 
Ik weet dat het nog volop zomer is maar het bestuur
is al druk doende met de Kerst/Eindejaarsviering en
wel omdat de vereniging dan 40 jaar bestaat. Dit is
een mijlpaal en dat willen we vieren. Exact op 12
december op de dag dat we de Kerst/Eindejaarsvie
ring hebben bestaat de vereniging 40 jaar. We begin
nen daarom ook al 's middags i.p.v. aan het einde
van de middag, we hebben 's avonds een optreden
van "Het Boekels Kwartierke". We zijn heel blij dat zij
deze avond komen optreden. Als ik dit zit te schrijven
dwalen mijn gedachten af, wie zou er al allemaal in
het bestuur hebben gezeten en vrijwilliger zijn ge
weest bij onze vereniging? Ik wil in elk geval alle
mensen die iets voor onze vereniging hebben ge
daan daarvoor hartelijk danken. Ook wil ik alle leden
danken want zonder leden is er geen vereniging. Ik
hoop vele leden op onze Kerst/Eindejaarsviering te
mogen begroeten.
 
Maar voor het zover is zijn er nog tal van andere ac
tiviteiten waar ik u ook graag begroet!
 
Met vriendelijke groet,
Anja Ketelaars

Tweede lidmaatschap
Er is wat onduidelijkheid over het
tweede lidmaatschap, dit leggen wij graag aan u uit.
 
Als u een reumatische aandoening hebt en lid bent
van de vereniging heeft u een lidmaatschap waar u 
€ 20,- voor betaald. Heeft uw partner/dochter/zoon
(wonende op hetzelfde adres) ook een reumatische
aandoening dan kan hij/zij ook lid worden en hij/zij
betaalt dan € 15,- voor het tweede lidmaatschap. Een
tweede lidmaatschap binnen het gezin op hetzelfde
adres is goedkoper omdat er per gezin een nieuws
brief wordt verzonden.
 
Het is dus niet zo dat iedere partner zomaar lid kan
worden.
 
Wij hopen dat alles duidelijk is en mochten er vragen
zijn dan kunt u contact opnemen met het bestuur.

Inlichtingen
Reumapatiëntenvereniging Veghel-Uden e.o.   
Lidmaatschapskosten per jaar € 20,00      
Website: www.rpv-vegheluden.nl
 
BANKRELATIE:
T.g.v. Reumapatiëntenvereniging Veghel - Uden e.o. 
Rabobank Veghel: NL96RABO0153356103
 
Kamer van Koophandel: 40215669
ReumaNederland
Telefoon: 020 - 58 96 464 (€ 0.10 per minuut)
Mail-adres: info@reumanederland.nl
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Rabobank Clubkas Campagne
 
Beste leden van Reumapatiëntenvereniging
Veghel-Uden e.o.
Uw stem is geld waard voor onze vereniging.
 
De Rabobank geeft ook in 2018 de gelegenheid
om verenigingen te “sponseren”.
Als lid van de Rabobank kunt u tijdens de
Rabobank clubkas campagne
extra inkomsten werven voor onze vereniging.
(U bent lid van de Rabobank als u het boekje 
Dichterbij ontvangt ).
 
Iedereen die dus lid is van de Rabobank krijgt
5 stemmen die je zelf mag verdelen over
drie verenigingen. (maximaal 2 stemmen
voor een vereniging).
Wij als bestuur willen u daarom vragen om
2 stemmen aan de
Reumapatiëntenvereniging Veghel-Uden e.o.  
toe te kennen.
De andere drie kunt u dan nog over andere
verenigingen verdelen.
 
Elke stem is geld waard, dus breng uw stem uit.
Voorafgaand aan deze week krijgt ieder lid een
 
persoonlijke code waar hij/zij mee kan stemmen.
Via www.rabobank.nl/udenveghel.
 
Als u zelf geen computer heeft of niet weet
hoe u dit moet doen vraag dan even hulp aan
een van uw kinderen of kennissen zodat uw
stem niet verloren gaat.
 
Hopende op uw medewerking!!!

ReumaNederland voorheen
Reumafonds
 
Het Reumafonds heet vanaf 1 juli 2018 ReumaNeder
land. Het Reumafonds is na 91 jaar uitgegroeid tot
meer dan een organisatie die baanbrekend weten
schappelijk reumaonderzoek in binnen- en buiten
land financiert. De nieuwe naam ReumaNederland
past bij de koers die een aantal jaren geleden is in
gezet om naast gezondheidsfonds ook de patiënten
organisatie voor ruim 2 miljoen mensen met reuma in
Nederland te zijn. 
ReumaNederland: fonds en patiëntenorganisatie
ReumaNederland wil dat mensen met reuma nu béter
en straks zónder belemmeringen kunnen meedoen
in de samenleving. Lodewijk Ridderbos, directeur
ReumaNederland: “Dat betekent onderzoek financie
ren naar betere behandelingen, betrouwbare (me
dische) informatie aanbieden over de meer dan 100
reumatische aandoeningen én opkomen voor de
belangen van mensen met reuma om hun dagelijks
leven te verbeteren. We laten het woord fonds los in
onze naam, omdat we onze activiteiten hebben uit
gebreid.”
Als patiëntenorganisatie treedt ReumaNederland op
als vertegenwoordiger van alle 70 lokale patiënten
verenigingen én voor alle andere mensen met reuma.
“In politiek en zorg, bij verzekeraars en farma, is het
hard nodig om de stem van patiënten te laten horen
om zo sneller en beter vooruitgang te boeken. Hier
zijn we de afgelopen jaren al mee begonnen. Onder
andere op het gebied van de beschikbaarheid van
reumamedicatie en onze strijd voor goede parame
dische zorg. Dat blijven we doen. Vanaf nu onder de
naam ReumaNederland”, aldus Ridderbos.
Samen zorgen voor beweging
ReumaNederland ontvangt geen subsidie. Daarom
zijn donateurs en vrijwilligers zo belangrijk. ReumaNe
derland verbindt partijen die nodig zijn om een bete
re kwaliteit van leven voor mensen met reuma te
bereiken. Samen met mensen met reuma, artsen en
onderzoekers, politiek en bedrijfsleven zorgt Reuma
Nederland voor de noodzakelijke beweging in onder
zoek, in reumazorg en in de kennis over reuma.
 

Een verzoek
Zoals iedereen weet is niemand erbij gebaat om veel
geld in huis te hebben. En ook onze penningmeester
willen wij hiermee niet belasten.Wij verzoeken u dan
ook vriendelijk om de betalingen per bank te voldoen.
En graag bij betaling uw naam, woonplaats en
activiteit vermelden.
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40 jarig jubileum en Kerst
 
Wij willen u van harte uitnodigen voor:
Ons 40 jarig jubileum en tevens de Kerst/Eindejaars
viering voor de leden van
onze vereniging die wordt gehouden op:
Woensdag 12 december 2018.
 
In " Café-zaal Kleijngeld " te Zijtaart
 
Wij beginnen de dag met koffie/thee en iets lekkers.
Ons toneelgroepje zal voor u optreden en er is een
bingo.
Dan is er een lekkere koffietafel met aansluitend de
loterij, onze ontspanningscommissie heeft weer leuke
prijsjes gekocht.
En 's avonds treedt " Het Boekels Kwartierke " voor u op.
 
 
De eigen bijdrage voor deze middag/avond is als
volgt:
€ 10.= voor de leden
€ 25.= voor partner/begeleid(st)er
 
U kunt zich opgeven vóór of op 15 november
bij onze penningmeester,
 
Mevr. Riekie Cissen
Dennelaar 55
5467 JL Veghel
Tel: 06-39198649 's avonds na 18.00 uur.
 
Ook uw betaling zouden wij graag vóór of op
15 november ontvangen en onze voorkeur gaat uit
naar bankbetaling 
Mevr. Riekie Cissen óf op onze
rekening NL96RABO0153356103
o.v.v. De naam en woonplaats van het Lid
en bijdrage kerst 2018.
 
Betaling tijdens de Kerst-Eindejaarsviering
is niet mogelijk.
 
De exacte tijden voor deze middag/avond vindt u in
de
volgende nieuwsbrief.
 

Reuma Bridge Drive
 
Op zaterdagmiddag 13 oktober a.s. wordt voor de
29 ste keer de Reuma Bridge Drive georganiseerd.
De opbrengst komt ten goede aan de
Reumapatiëntenvereniging Veghel-Uden e.o.
 
De Reuma Bridge Drive wordt gehouden in het
Dorpshuis, Pastoor Clercxstraat 50 te Zijtaart.
 
Wilt u hieraan deelnemen dan kunt u contact
opnemen met Mevr. Diny Somers-Vogels
tel: 0413-211844 zij zal u dan een
inschrijfformulier toesturen.

Spelletjesavond
 
Op donderdag 18 oktober 2018
 
Aanvang  19.30 uur
Sluiting + 21.45 uur
 
in D'n Brak,
Ericastraat 17, Mariaheide.
 
De ontspanningscommissie heeft weer een gezellige
avond voor ons in petto. Er kan worden gerummicubt,
gerikt of gejokerd, ook eventueel andere spelletjes
zoals skibbo of keeze.
Ze hebben natuurlijk weer leuke prijsjes maar het
belangrijkste is natuurlijk een gezellige avond.
We hopen op een goede opkomst.
Uw partner/begeleid(st)er is ook van harte welkom.
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Bestuur
Voorzitter
Redactie
Website-beheer

Mevr. A. Ketelaars
Olivier van Noortstraat 10
5463 GP  VEGHEL
Mail: bert.anja.ketelaars@gmail.com

0413-343409
06-49343469

Secretaris
Redactie

Mevr. D. Somers
Morsenburg 14
5469 VH  ERP
Mail: l.somers.1@kpnmail.nl

0413-211844
06-22403633

Penningmeester Mevr. R. Cissen
Dennelaar 55
5467 JL  VEGHEL

06-39198649

Bestuurslid Dhr. P. Brouwers
Reigerdonk 14
5467 AM  VEGHEL

06-13542201

Bestuurslid Mevr. S. Somers
Koningsveld 16
5469 WD  ERP

06-13392895

Bestuurslid Mevr. M. v.d. Steen
Dorshout 33
5462 GM  VEGHEL

0413-351038

Aspirant
Bestuurslid

Mevr. C. Pennings
De Koekoeksbloem 31
5428 PE  VENHORST

0492-351912

Zwemcoördinator
Gemert, Mill en
Uden

Mevr. J. Brouwers
De Laren 11a
5469 PH  ERP

0413-211651

Zwemcoördinator
Arcen

Dhr. K. Vervoort
Visven 612
5464 NS  VEGHEL

0413-340048

Ziekencoördinator Mevr. M. Rutten
Reestraat 7
5408 XA  VOLKEL

0413-272780

Jaarprogramma 2018
 
4 september    Jaarlijks reisje
 
20 september  Informatieavond Sjögren
 
18 oktober       Spelletjesavond
 
15 november   Informatieavond Dry Needling
 
12 december  Kerst-/Eindejaarsviering 

Arcen door het jaar
Thermaalbad in Arcen.
 
De data voor 2018 zijn:
19 september en 21 november.
 
We vertrekken om 9.00 uur v.m. vanaf het
St. Agathaplein in Boekel.
 
Wij willen vragen om iedereen die mee wil gaan zich
minimaal 4 dagen van te voren op te geven bij
 
Dhr. Karel Vervoort, Tel: 0413-340048
 
Dan kan Karel het vervoer met de auto's regelen.
Ook graag doorgeven of u eventueel kunt rijden.
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Contactpersonen
 
Beek en Donk
Mw. R. Vereijken 0492-464280
 
Berlicum, Heeswijk- Dinther en Vorstenbosch
Mw. W. Brouwers 0413-229550
 
Boekel, Handel en Venhorst
Mw. C. Penninx 0492-322528
 
Boerdonk, Erp en Keldonk
Mw. D. Somers 0413-211844
Mw. I. Koenen  0413-210314
 
Eerde en Zijtaart
Mw. Ph. Gasseling 0413-365140
 
Gemert
Mw. M. v.d. Vrande 0492-366963
 
Mariaheide
Mw. C. Biemans 0413-362479
 
St. Oedenrode en Schijndel
Mw. W. v.d. Elsen 0413-473088
 
Uden en Zeeland
Mw. C. Biemans 0413-362479
Mw. N. Kerkhof 0413-266557
 
Veghel
Mevr. M. Janssen 0413-341956
 
Odiliapeel en Volkel
Mw. M. Rutten 0413-272780
 
Elsendorp, Lieshout, Mortel, Nistelrode en de Rips 
vacature
 
Toneelgroep
"We doen zo maar wa"
Een kleine groep, die bij iemand thuis repeteert.
Informatie:  Carieny van Rijbroek 0413-340527
 
Ontspanningscommissie
Informatie:  Toos Terneusen               0413-350053
                      Nelly Schepers                0413-209441
                      Wilhelmien v.d. Elsen      0413-473088
                      Wil Brouwers                    0413-229550        

Dit blad is mede gefinancierd door
ReumaNederland

De nieuwe wet AVG
 
 
Vanaf 25 mei 2018 geldt in de hele Europese Unie de
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
De AVG vervangt per die datum de huidige Neder
landse Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).
De regels rondom verwerking van persoonsgegevens
worden daardoor strenger.
 
Ook wij als patiëntenvereniging hebben hier mee te
maken. Zo verwerken wij in onze ledenadministratie
o.a. naam, adres, bank en email gegevens t.b.v. de
incasso’s en toezending van onze Nieuwsbrief. Deze
gegevens zijn uitsluitend bedoeld voor interne doel
einden en alleen ter inzage voor het bestuur en de
coördinator van de contactpersonen en de zwem
groepen. Uiteraard zijn wij als vereniging verplicht om
verantwoord met deze gegevens om te gaan en deze
gegevens niet aan andere partijen ter beschikking te
stellen.
 
Zo ook het nemen van foto’s tijdens (leden)bijeen
komsten en het publiceren daarvan is onderhevig
aan deze wetgeving. Ook hierbij geldt dat deze op
names alleen bedoeld zijn voor intern gebruik, d.w.z.
voor onze eigen Nieuwsbrief en voor onze website.
Mocht u bezwaar hebben tegen het publiceren van
gemaakte foto’s op ledenbijeenkomsten laat u het
ons dan vooraf even (schriftelijk) weten.
 
Heeft u nog vragen dan kunt u contact opnemen met:
Het secretariaat, Mevr. Diny Somers 0413-211844

Leden
Wij feliciteren alle leden die in de maand augustus,
september en oktober jarig zijn en wensen hen
nog vele jaren.
 
De volgende nieuwe leden heten we van
harte welkom bij onze vereniging.
Dhr. P. de Louw
Mevr. E. van Thiel
Mevr. J. Aarts
Dhr. J. Nolle
Mevr. N. van Krijl - vd Rijt
Mevr. H. Sweep
Mevr. M. v. Lankveld
 
We hopen ze vaak te mogen begroeten.
 
Als u uw lidmaatschap wilt opzeggen dient u dit te
doen voor 1 december. Als u uw lidmaatschap na 
1 december opzegt, moet u het lidmaatschapsgeld
voor het volgend jaar geheel betalen. We hopen
natuurlijk dat u allemaal lid blijft en dat we u
regelmatig mogen begroeten bij onze activiteiten.
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Tai Chi
Elke woensdagochtend wordt er van 9.00 tot 10.00
uur Tai Chi les gegeven in D'n Brak te Mariaheide.
De lessen worden gegeven door Kay Aras.
 
Tai Chi is voor ieder mens goed maar zeker voor
Reumapatiënten. De Reumatologen van Ziekenhuis
Bernhoven adviseren hun patiënten om te sporten en
zij hebben er bij ons op aangedrongen om ook
Tai Chi lessen mogelijk te maken.
Vakantie start 28 juni en lessen beginnen weer op
woensdag 22 augustus.
U mag altijd een les gratis deelnemen om te kijken of
het iets voor u is.
Bent U geïnteresseerd? Neem dan contact op met
Mevr. Diny Somers tel: 0413-211844

Zwemmen
Fitland Mill, Hoogveldseweg 1, 5451 AA  Mill
 
Bechtrerew oefengroep
Elke dinsdag van 18.00 uur tot 19.30 uur.
 
Deze groep is alleen voor de Bechterewpatiënt. Hier
worden oefeningen gegeven speciaal gericht op de
reumatische aandoening Bechterew. Men heeft
speciaal hiervoor een verklaring nodig van arts of
specialist.
 
De oefeningen worden gegeven in een speciale
oefenruimte en in het extra warme therapeutische
bad (32 graden celcius)
De oefeningen gaan in de zomervakantie
gewoon door.
 
Fitland Gemert, Vic v.d. Asdonckstraat 25,
5421 VB  Gemert
 
Zwemoefengroepen:
Elke donderdag
van 11.00 uur tot 12.00 uur
van 12.00 uur tot 13.00 uur
van 18.15 uur tot 19.15 uur.
 
Drie Essen BV Uden, Pastoor Spieringsstraat 10a,
5401 GT  Uden
Elke donderdag van 12.30 uur tot 13.30 uur.
 
Gemert en Uden
Hier worden onder therapeutische begeleiding
warmwateroefeningen gegeven voor personen met
reumatische aandoeningen.
 
Kosten per kwartaal, worden vooruit door
automatische incasso van uw rekening
afgeschreven. Er is geen badlift aanwezig,
maar wel een gemakkelijke luie trap.
Waterthemperatuur is + 32 graden celcius.
 
Vakantiesluiting:
 
In Uden week 29 – 30 – 31 – 32.
In Gemert week 30 – 31 – 32.
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Met de bus naar Arcen
Wij willen met voldoende belangstelling weer met
één bus naar het Thermaalbad Arcen gaan en wel
op dinsdag 23 oktober a.s. 
 
De kosten voor deze dag zijn € 15,- per persoon. 
 
Deze dag is alleen voor leden dus niet voor
partner/begeleid(st)er. Mochten er nog plaatsen vrij
zijn in de bus dan mag uw partner/begeleid(st)er
tegen betaling van  € 20.- alsnog deelnemen.
 
Betaald is pas opgegeven. 
 
Wij gaan met één bus dus vol is vol, op volgorde van
opgave kan men mee.
Opgeven kan men op of voor 20 september bij:
 
Mevr. Riekie Cissen
Dennelaar 55
5467 JL  Veghel
Tel: 06-39198649 's avonds na 18.00 uur
 
 
Ook uw betaling zouden wij graag vóór of op
20 september ontvangen
onze voorkeur gaat uit naar bankbetaling
op rekeningnummer NL96RABO0153356103
o.v.v. Arcen 2018 en naam en woonplaats van lid.
 
Na 20 september is opgave NIET meer mogelijk!
 
Het programma ziet er als volgt uit:
Vertrek om 9.30 uur vanaf het Hertog Jan plein in Erp
(plein bij de kerk, gratis parkeren)
Ongeveer van 10.45 uur tot 13.15 uur bezoek
Thermaalbad.
Daarna koffie/thee en een broodje.
Om 14.30 uur vertrek naar huis zodat we om ongeveer
15.30 uur weer terug zijn in Erp.
De deelnemers moeten zelf handdoek en/of badjas
en badslippers meenemen.
 
Wij wensen u allen een fijne dag toe!
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ReumaNederland brengt iedereen in beweging met één doel: 

een betere kwaliteit van leven met reuma. Samen gaan we voor 

betrouwbare informatie, onderzoek naar betere behandelingen  

en aandacht voor de belangen van mensen met reuma. 

Samen naar  
een beter leven 

met reuma

Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief RondReuma (8 x per jaar). Praat mee op  en  

reumanederland.nl
• betrouwbare medische informatie
•  informatie die je helpt in het  

dagelijks leven
• nieuws en activiteiten 
• ervaringen uitwisselen

Tekenen
 
Op vrijdag 29 juni jl hebben we met 20 mensen de
workshop teken voor Rust in je Hoofd gedaan. Patricia
had het goed voorbereid. Het was een leerzame
avond en voor veel mensen een eerste kennismaking
met deze vorm van rust creëren. 

Dry Needling
Op 15 november zal Jason Dekker van fysiotherapie
praktijk FysiekFit komen vertellen over Dry Needling.
Wat is Dry Needling, wanneer kun je het toepassen
en hoe gaat het in zijn werk? Dat zijn vragen die dan
beantwoord gaan worden. Jason werkt samen met
de reumatologen van het Bernhoven ziekenhuis in
Uden.
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Op de foto boven Nicoline en Corry helaas is er geen
foto van Christ en Frits.

Ingezonden
 
Mijn eerste kennismaking in 't Gildebergske was zeer
geslaagd.
30 juni was een zeer warme dag, en na koffie met
gebak werden we welkom geheten door Anja. We
mochten gaan jeu de boules of koning schieten.
We mochten niet met echte pistolen schieten zonder
vergunning, dus hadden ze voor ons
een persluchtbuks. We moesten op een blokje schie
ten en diegene die het volledige blokje liet vallen was
de koning of de koningin.
Wat een leuke sport. Vier rondes konden we schieten
dus kregen we vier winnaars.
Koningin 1 Corry Biemans zij liet het complete blokje
vallen na vele schietbeurten.
Koningin 2 Nicoline van Hal zij schoot voor de eerste
keer en werd gelijk koningin.
De derde ronde was toch voor een koning Frits v.d.
Tillaart en de vierde ronde koning Chris van den Elzen.
 
Ook waren er jeu de boules spelers die buiten speel
den, maar binnen was een beetje koeler. Gelukkig
kregen we genoeg te drinken de vrijwilligers van daar
liepen erg hard voor ons. Hartelijk dank voor jullie inzet.
Na lang zoeken werd het eten gebracht, wat er per
fect in ging. Het was een prachtige middag en bijzon
der goed georganiseerd. 
 
Bedankt.
Carieny van Rijbroek van Doorn 
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Klein Vink 11
5944 EX Arcen
Tel: 077 - 473 24 24
www.thermaalbad.nl

Mede mogelijk gemaakt door:

Bron van gezondheid 
en ontspanning

Beautycentrum - Fysiotherapie - Kuurcentrum

Thermaalbad Arcen dankt haar naam aan 
de baden met thermaal-mineraalwater van 
ca. 35-36 graden Celsius. Voor mensen 
met reuma kan het water een heilzame 
werking hebben en de pijn verlichten. 
Meer informatie over de speciale programma’s
op www.thermaalbad.nl.

www.editoo.nl

Indien onbestelbaar:  Morsenburg 14 5469 VH Erp.


