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Kerst/Jubileumviering
 
Wij willen u en uw partner/begeleid(st)er van harte uitnodigen voor:
De Kerst/Jubileumviering van onze vereniging die wordt gehouden op 
Woensdag 12 december 2018.
 
Op 12 december is het 40 jaar geleden dat de vereniging is opgericht. Dit willen wij natuurlijk
niet ongemerkt voorbij laten gaan en daarom i.p.v. een avondprogramma een dagprogramma.
 
In "Café-Zaal Kleijngeld
Pastoor Clercxstraat 53-55
5465 RE Zijtaart
Tel: 0413-363638
 
Programma:
 
14.00 uur          Ontvangst met koffie en iets lekkers
14.45 uur          Optreden Toneelgroep,
                          "We doen zo maar wa"
16.00 uur          Bingo Zelf pen of stift meebrengen
18.00 uur          Koffietafel met aansluitend de loterij
20.30 uur          Optreden "Boekels Kwartierke"
22.45 uur          Sluiting van de avond
 
Wij zijn heel blij dat het "Boekels Kwartierke" de avond wil verzorgen.
 
De ontspanningscommisie verzorgt de loterij en heeft weer mooie prijzen!
Hiervoor kunt u meteen na de koffietafel lotjes kopen.
De kosten voor de lotjes zijn 5 voor € 2,=.
 
Kosten voor deze dag zijn:
€ 10,= voor 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.
 
Rekening NL96RABO0153356103
o.v.v. De naam en woonplaats van het lid en bijdrage kerst 2018.
 
Betaling tijdens Kerst/jubileumviering is niet mogelijk.
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Voor alle activiteiten geldt dat er op eigen risico wordt
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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

Woord van de Voorzitter
Beste allemaal,
 
Wat gaat de tijd toch ontzettend snel zo zit je nog
midden in de vakantie en zo is het alweer het leven
van alledag. Ik hoop dat iedereen een fijne vakantie
heeft gehad en er weer een tijdje tegen kan. 
 
Het weer was ons goed gezind tijdens ons reisje naar
de Kagerplassen en Noordwijk. We hebben een
heerlijke dag gehad. En het was fijn dat er zoveel
mensen van hebben genoten.
 
Het zwemmen en de Tai Chi zijn ook weer gestart en
mocht u interesse hebben horen wij het graag. Want
zoals iedereen natuurlijk wel weet is bewegen goed
en wij geven jullie die kans graag.
Het bestuur is al druk in de weer met het 40 jarig jubi
leum van onze vereniging. Op 12 december is het op
de kop af 40 jaar geleden dat onze vereniging is
opgericht, wat een mijlpaal. En dat gaan wij op die
dag vieren. Elders in dit blad vindt u een exacte invul
ling van die dag.
Rest mij u en uw familie fijne kerstdagen en een fijne
jaarwisseling toe te wensen en natuurlijk hopen wij u
weer te mogen begroeten tijdens onze activiteiten.
 
Met vriendelijke groet,
Anja Ketelaars

Dit blad is mede gefinancierd door
ReumaNederland
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Nieuwjaarsbrunch
We beginnen het nieuwe jaar net als voorgaande
jaren met een nieuwjaarsbrunch.
 
Waarvoor wij u en uw Partner/begeleid(st)er
van harte uitnodigen en wel op 
 
Zaterdag 5 januari
Z aal gaat open 12.00 uur
Sluiting + 14.30 uur
 
In Café-Partycentrum van Haandel
Hertog Janplein 20
5469 BJ  Erp
Tel: 0413-211579
 
Tijdens deze brunch kunt u uw goede wensen
voor het nieuwe jaar doorgeven aan de
aanwezige leden en hun partner/begeleid(st)er.
 
De eigen bijdrage voor deze brunch is als volgt:
€ 10.= voor leden en
€ 15.= voor partner/begeleid(st)er
Dit is inclusief koffie, thee, melk en jus orange
eventule andere consumpties zijn voor
eigen rekening.
 
U kunt zich opgeven tot uiterlijk 12 december
bij onze penningmeester
Mevr. R. Cissen
Dennelaar 55
5467 JL  Veghel
Tel: 06-39198649  's avonds na 18.00 uur
 
Ook uw betaling zouden wij graag
uiterlijk 12 december ontvangen onze voorkeur
gaat uit naar bankbetaling!
 
Rekening NL96RABO0153356103
o.v.v. De naam en woonplaats van het lid en 
bijdrage Brunch 2019.
 
Betalng tijdens de brunch is NIET mogelijk!

Ontspanningsmiddag
 
Wij nodigen u en uw partner/beleid(st)er
van harte uit op onze ontspaningsmiddag,
op 19 februari 2019.
 
Aanvan   14.00 uur
Sluiting + 17.00 uur.
 
Deze middag is er een optreden van
Troubadoer Gerard van Kol. Hij zingt al 38 jaar
en heeft al twee cd op zijn naam staan.
 
In Café-Zaal Kleijngeld
Pastoor Clercxstraat 53-55
5465 RE  Zijtaart
 
Wij hopen dat het een gezellige middag wordt!

4



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

Geef een paar uur per jaar van uw
tijd!
Reuma Nederland zoekt vrijwilligers voor de collecte
van 18 t/m 23 maart 2019. Geef een paar uur per jaar
van
uw tijd en wordt collectant voor Reuma Nederland.
Aanmelden kan via: vrijwilligers@reumanederland.nl
Of bel: 020-5896471

Dry Needling 
 
U en uw partner/begeleid(st)er zijn van harte welkom
op onze voorlichtingsavond
 
Donderdag 15 november
 
Aanvang 19.30 uur
Sluiting + 21.45 uur
 
In D'n Brak, Ericastraat 17, Mariaheide 
 
Deze avond 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.
 
Iedereen die belangstelling heeft is van harte welkom,
de toegang is gratis.
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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

Nieuwsbrief
 
Het bestuur hoort regelmatig dat de leden niet weten
wanneer er wat te doen is. Ons advies is dan ook
bewaar de nieuwsbrief tot de nieuwe nieuwsbrief er
is zodat u altijd alles na kunt kijken. Mocht u de
nieuwsbrief toch per ongeluk bij het oud papier be
land zijn, kijk dan op onze website:
 
http://www.rpv-vegheluden.nl/
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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:    Nelly Schepers                   0413-209441
                       Wilhelmien v.d. Elsen         0413-473088
                       Wil Brouwers                       0413-229550
                       Mien van der Steen           0413-351038 
  

Leden
Wij feliciteren alle leden die in de maand november,
december en januari jarig zijn en wensen hen
nog vele jaren.
 
De volgende nieuwe leden heten we van
harte welkom bij onze vereniging.
 
Dhr. M. v.d. Burgt
Mevr. N. Verbruggen
Dhr. C. v.d. Elzen
Mevr. A. v.d. Elzen - Nolle
Mevr. M. Derks
Mevr. A. Coolen- v. Berkel
Mevr. S. van der Aalst
Mevr. D. de Brouwer
 
We hopen ze vaak te mogen begroeten.
 
Helaas bereikte ons het droevige nieuws
dat is overleden,
 
In augustus 2018
Mevr. L. Verkuijlen uit Heeswijk-Dinther
 
4 oktober 2018
Mevr. J. Gerbrandts- v. Dijk uit Veghel
 
Wij wensen beide families veel sterkte toe.
 
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.

Voeding bij Artrose
Er zijn geen aanwijzingen dat voeding invloed heeft
op het ontstaan, verergeren of verbeteren van artro
se. Wél is duidelijk dat bij artrose een gezond gewicht
erg belangrijk is. Heb je overgewicht, dan worden
jouw gewrichten namelijk zwaarder belast en daar
door kan je meer pijnklachten krijgen in bijvoorbeeld
je knieën, heupen en enkels. Daarom krijg je van je
arts misschien het advies af te vallen als je te zwaar
bent.
Heb je overgewicht en zou je willen afvallen? Lees ook
eens onze informatie over gezond leven. Wil je graag
persoonlijk advies? Vraag dan jouw huisarts om een
verwijzing naar een diëtist.
Er wordt onderzoek gedaan naar de rol van vetcellen
in het lichaam. Mogelijk hebben deze invloed op
ontstekingen en pijnklachten bij artrose.
 
Bron: Reuma Nederland
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Terugblik
 
Op 4 september zijn wij naar de Kagerplassen
en Noordwijk geweest. Het was een hele fijne dag.
 
Graag willen we jullie een paar foto's laten zien.
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Arcen door het jaar
Thermaalbad in Arcen.
 
De data voor 2018 zijn:
21 november.
 
De data voor 2019 zijn:
16 januari, 13 maart, 24 april, 12 juni,
18 september en 20 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.

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.
 
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.
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Volg de training Reuma
Uitgedaagd!
 
 
Heb je een vorm van reuma en wil je beter leren
omgaan met pijn- of vermoeidheidklachten, met
onbegrip van familie of collega’s of ben je benieuwd
naar ervaringen van andere mensen met reuma? 
Volg dan de zelfmanagementtraining ReumaUitgedaagd!
 
Onderwerpen die aan bod komen tijdens de training
zijn bijvoorbeeld:
 
Hoe ga ik met mijn vermoeidheid om?
Hoe stel ik grenzen op mijn werk?
Hoe ga ik met onbegrip om?
Hoe leg ik uit dat ik een vorm van reuma heb?
Hoe blijf ik verantwoord in beweging?
Deelnemer Tineke: “Ik voel me sterker, heb meer
handvatten om goed voor mezelf te zorgen en voor
mezelf op te komen.”
 
De training is altijd afgestemd op jouw persoonlijke
situatie. Je gaat tijdens de training met je eigen
doelen aan de slag. Speciaal opgeleide trainers die
zelf ook een vorm van reuma hebben, begeleiden de
training. Deze zelfmanagementtraining is gebaseerd
op wetenschappelijk onderzoek.
 
Deelnemer Robert: “De cursus geeft mij, ondanks dat
ik al 13 jaar Bechterew heb, toch weer nieuwe en
andere middelen om beter om te gaan met reuma.”
 
ReumaUitgedaagd! is er voor iedereen met een vorm
van reuma. Het maakt daarbij niet uit in welke fase
van het ziekteproces je zit, of hoeveel of weinig last je
van je aandoening hebt.
De training is beschikbaar:
 
Voor zowel jongeren als volwassenen;
Zowel live op verschillende locaties in Nederland als
online vanuit huis.
Wil je meer informatie? Kijk dan op: www.reumauitge
daagd.nl
  Wisseling in de

ontspanningscommissie
 
Er komt een wisseling van mensen in de ontspannings
commissie. Mevr. Toos Terneuzen heeft kenbaar
gemaakt dat zij het stokje graag overdraagt aan een
ander. Toos heeft jarenlang haar steentje
bijgedragen aan de ontspanningscommissie maar
om gezondheids redenen gaat zij stoppen. We vinden
het erg jammer maar, we zijn haar dankbaar voor al
het werk wat zij voor de vereniging heeft gedaan.
 
Mevr. Mien van der Steen gaat de taken van Toos
overnemen. We wensen Mien veel succes.
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Jaarplanning 2019
 5 januari           Nieuwjaarsbrunch
 
19 februari         Ontspanningsmiddag
 
21 maart            Jaarvergadering
 
18 april               Informatiebijeenkomst
 
16 mei                Bloemschikken
 
20 juni                Bingo
 
 3 september     Reisje
 
19 september    Informatiebijeenkomst
 
17 oktober         Spelletjesavond
 
21 november     Informatiebijeenkomst
 
11 december    Kerst/eindejaarsviering

Jaarprogramma 2018
15 november     Informatieavond Dry Needling
 
12 december    Kerst/eindejaarsviering  en
                          40 jarig jubileum

Voeding bij RA
Voor mensen met reumatoïde artritis geldt net als
voor iedereen: een gezonde gevarieerde voeding is
heel belangrijk. We raden je aan regelmatig vette vis
te eten, dat is goed voor hart en vaten. Ook is het
goed om op je vitamine D inname te letten.
Visvetzuren
Er zijn beperkte aanwijzingen dat visvetzuren een licht
ontstekingsremmend effect hebben, maar dat geldt
alleen in hoge doseringen. Toch is het belangrijk om
2 keer per week (vette) vis te eten. Je kunt daarmee
het risico op hart- en vaatziekten verkleinen. De Ge
zondheidsraad adviseert volwassenen per dag 450
mg visvetzuren. Dat staat gelijk aan het 2 keer per
week eten van vis, waarvan minimaal een keer vette
vis. Of je kunt visoliecapsules gebruiken.
Vitamine D bij ontstekingsreuma
Vitamine D is niet alleen belangrijk om osteoporose
te voorkomen. Het vermoeden bestaat tegenwoordig
dat vitamine D een gunstige werking heeft bij ontste
kingsreuma. De effectiviteit hiervan is echter nog on
voldoende bewezen. Vraag jouw huisarts of specialist
of je een vitamine D preparaat nodig hebt.
Koffie
Voor mensen met reumatoïde artritis is er geen reden
het gebruik van koffie te verminderen. Koffie doet
reumatoïde artritis niet ontstaan en heeft geen nega
tief effect op deze aandoening.
Voedingssupplementen
Door de voortdurende ontstekingen in jouw lichaam
is je behoefte aan energie en vitamines hoger dan bij
gezonde mensen. Het kan daarom zinvol zijn om voe
dingssupplementen te gebruiken. Overleg hierover
eerst met jouw arts.
 
Bron: Reuma Nederland
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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.


