
 
 
 
 
  

 

OKTOBER 2018 

Van de voorzitter 
September en oktober zijn  
voorbij gevlogen. Nu  is het  
november en is het tijd voor 
onze Sinterklaasavond. 
We hebben Sinterklaas een 
brief gestuurd, maar hij kon 
zelf niet komen gezien zijn 
drukke agenda. Hij heeft wel beloofd een van zijn 
medewerkers te sturen (zwarte Piet). 
Verder zijn leden van het bestuur druk geweest om 
de kerstbijeenkomst (lees eten) te organiseren. 
Alles staat uitgebreid in deze nieuwsbrief alsmede 
een aantal mededelingen van de penningmeester. 
Gezien de tijd en moeite die door het bestuur  
gedaan wordt vind ik het jammer dat tijdens de  
informatieavonden weinig leden komen. Deze 
avonden zijn altijd interessant. De afgelopen avond 
in oktober was er een presentatie over de  
Power Patiënt. Zeer informatief en waar volgens 
mij iedereen wel iets mee kan. 
In januari komt Ron terug om zijn presentatie  
genealogie opnieuw te doen. Zoals u wellicht weet  
is Ron tijdens zijn presentatie in de pauze geridderd 
door de Koning. De medaille is uitgereikt door de 
burgemeester. Ik hoop u de komende tijd tijdens 
een van de activiteiten te zien. 
En ja helaas, er is nog steeds geen nieuwe secretaris 
gevonden. Zoekt u mee.? 

Jan Polko 
 

Edgar Steneprijs 
2019! 

 
De Edgar Stene prijs is een 
initiatief van EULAR en is 
een eerbetoon aan Edgar 
Stene (1919-1969), een 
Noorse werktuigbouwkun-
dige, die leed aan een  
ernstige vorm van ankylosing spondylitis (ziekte 
van Bechterew). Hij was een enthousiast  
pleitbezorger van de samenwerking tussen artsen en 
patiënten. De naar hem vernoemde prijs is ontstaan 
om meer aandacht te vragen voor mensen en orga-
nisaties die zich bezig houden met het verminderen 
van de last die reumatische aandoeningen met zich 
meebrengen voor mens en maatschappij. 

De Edgar Stene Prijs is een schrijfwedstrijd die een 
landelijke en een Europese winnaar kent.  
De winnaar in eigen land doet automatisch mee aan 
de Europese competitie, als de nationale patiënten-
organisatie deze indient, voor Nederland is dat  
Reuma Zorg Nederland. (RZN) Ook dit jaar 
schrijft RZN weer de Nederlandse Edgar Stene  
verhalenwedstrijd uit. En jij kunt meedoen! RZN 
nodigt iedereen van 18 jaar en ouder uit om zijn of 
haar persoonlijke ervaringen met dit thema op te 
schrijven en aan hen op te sturen. Heeft u nog 
nooit een verhaal geschreven of twijfelt u of uw 
verhaal wel goed genoeg is? Zij verwelkomen alle 
verhalen en iedereen heeft een gelijke kans!  

Het thema voor de Edgar Stene prijs 2019 is. 
“Mijn ideale werkgever – werk zonder barrières 

voor mensen met reuma”  
Iedereen wil alles uit het leven halen wat erin zit. 
Werk is belangrijk voor onze onafhankelijkheid en 
sociale contacten. Voor iedereen is betaald werk, 
vrijwilligerswerk, zorg voor het draaiend houden 
van het gezin vaak een uitdaging. Voor mensen met 
reuma is dit nog zwaarder. Waar loopt u tegenaan 
of bent u tegen aan gelopen? Graag horen we uw 
persoonlijke verhaal. Wat zorgt ervoor dat u kunt 
blijven werken of voor 
uw gezin kunt zorgen? 
Het geeft niet als u nog 
nooit een verhaal heeft geschreven. Belangrijk is 
om in eigen woorden te vertellen wat u meege-
maakt heeft en wat uw droom is over een ideale 
werkgever en werk. Voor meer informatie en de 
voorwaarden van de  
schrijfwedstrijd op:  
 
https://reumazorgnederland.nl/edgar-steneprijs-
2019/ 
 

Van de ledenadministratie  
 
Wanneer u verhuist, een ander tele-
foonnummer of emailadres krijgt 
wilt u dit dan tijdig doorgeven aan 
de ledenadministratie.  

 

Dit kan bij Trees Mennes,  telefoon 015-2621042,  

e-mail: ledenadministratie@rpvdelft.nl 

 

https://reumazorgnederland.nl/edgar-steneprijs-2019/
https://reumazorgnederland.nl/edgar-steneprijs-2019/


Prachtige, mooie, grote en kleinere huisjes zien we 
aan ons voorbij gaan, om later op het meer aan te  
komen. Keren op de plas en weer terug, op weg naar 
het park. 
Daar aangekomen hadden we alvast een uurtje om 
de vogels te bekijken. Mooie vogels, leuke vogels,  
onbekende en vreemde vogels. Om vervolgens van 

de lunch te genieten. 
Zoals altijd een lekker 
en goed verzorgd rust-
moment.  
Toen hadden we nog 2 
uur om de rest van het 
park te bewonderen.  
Nog meer vogels en ook 
van die leuke maki’s en 
andere kleine  

aapachtigen. Tussendoor heerlijk op een bankje in de 
zon en dat maakt het allemaal zoveel mooier en ge-
zelliger. 
Om 3 uur nog van een leuke vogelshow genoten.  
De roofvogels suisden vlak over onze hoofden. 
Voor sommige mensen misschien een beetje eng, 
maar ik vond het prachtig om te zien.  
Nog even tijd om een drankje of een ijsje te nuttigen 
en om kwart over 4 weer naar de busom op huis aan 
te gaan. 
Mooi op tijd  bij de stopplaats, na een mooie, leuke, 
succesvolle dag. Weer afwachtend wat volgend jaar 
gaat brengen. Bedankt voor het organiseren  van de-
ze dag. 

Margreet de Brabander.  
 

Kerstbrunch 2018 
Na het succes van de  
voorgaande jaren, is er dit jaar 
weer een Kerstbrunch bij  
‘Party centrum ‘Onder Ons’. 
We gaan voor een heerlijk  
lopend buffet met warme en 
koude gerechten en met een 
dessert, Jaap zal de muzikale 
noot weer verzorgen 
 
Op 15 december is het zover, we gaan er weer een 
gezellige middag van maken onder de muzikale bege-
leiding van Jaap en een heerlijk warmbuffet  
bereid door de chef-kok van Onder Ons.  
U kunt zich opgeven tot 7 december 2018 bij  
Nelleke Flipse via telefoon;  
0650992339 of e-mail nelleke.rpvdelft@gmail.com 
Of bij Betty Aanen telefoon; 
0615147959 of e-mail betty.rpvdelft@gmail.com 

De kosten zijn €25,- voor leden en €35,- voor  

Contributieverhoging per 1-1-2019 
De afgelopen jaren zijn de 
tarieven voor de  
beweeggroepen en het  
lidmaatschap gelijk  
gehouden. Stichting  
Sophia heeft zijn tarieven 
voor de RPV verhoogd. 
Het bestuur heeft op de algemene ledenvergadering 
van 2018 een tariefsverhoging voorgesteld. Dit  
voorstel is door de aanwezige leden goedgekeurd. De  
tarieven voor de beweeggroepen en het lidmaatschap 
worden verhoogd. Wat dit voor u persoonlijk  
betekent ziet u in het schema hieronder. 

 
 

Groeten Jan Eekhout  
  Penningmeester          

Sluitingsdata 2018  
Sophia Revalidatie Delft  

Hierbij de data waarop de accommodaties de  
komende tijd niet beschikbaar zijn voor activiteiten. 
  

zaterdag 22 december 2018 t/m vrijdag 4 januari 
2019 (kerstvakantie 2018/2019)  

  
 

Dagje Avifauna  
25 september 2018 

Vroeger dan normaal moesten we 
aanwezig zijn. Maar zoals we  
Nederland kennen, valt er over het 
wegennet niets te plannen. De  
buschauffeur meldde dat hij in de 
file stond. Toch konden we best nog op tijd  
vertrekken richting Alphen aan den Rijn. Daar lag de 
boot te wachten, om te beginnen met een boottocht-
je. Onder het genot van een gebakje en koffie of thee, 
richting de Braasemermeer te varen.  
Wat hebben we in de randstad toch nog mooie  
plekjes en nog mooier als de door Nelleke bestelde 
zon, zo heerlijk schijnt.  

 van 

1-1-2018 

naar 

1-1-2019  

Contributie € 16,00 € 16,20 

Hydro per halfuur € 9,50 € 9,60 

Bechterew € 17,50 € 17,70 

Med. Training  MTT € 20,00 € 20,20 

Yoga € 18,50 € 18,70 

mailto:nelleke.rpvdelft@gmail.com
mailto:betty.rpvdelft@gmail.com


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  
Reuma Uitgedaagd! 
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 persoonlij-
ke 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 geba-
seerd 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.” 
 
Reuma Uitgedaagd! is er voor iedereen met een 
vorm van reuma. Het maakt daarbij niet uit in wel-
ke fase van het ziekteproces je zit, of hoe veel 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.reumauitgedaagd.nl 
  

 

Plaatsen vrij  
op de  

oefengroepen 
 
 
 
Bij de verschillende oefengroepen, Bechterew-, 
Hydro groepen en Yoga zijn nog enkele plaatsen 
vrij en wel op:  
Hydro oefengroep:          Plaatsen vrij 
maandagavond    17.00 tot 17.30 uur  1 
Woensdagavond 18.30 tot 19.00 uur  3 
Bechterew oefengroep: 
Vrijdagavond 17.30 tot 19.00 uur  4 
Vrijdagavond 18.30 tot 20.00 uur  3 
Medische Training Therapie  
Dinsdagmiddag 17.00 tot 18.00 uur  2 
 
Heeft u interesse?  
Voor inlichtingen bel of mail naar,  
Marja Hagman 
Coördinator bewegingsgroepen RPV Delft 
015-2572558/06-19193599 
 
 

Foliumzuur blijft toch in het  
basispakket in 2019 

Foliumzuur blijft in 2019 toch vergoed vanuit het 
basispakket. Dat is goed nieuws voor vele mensen 
met ontstekingsreuma. ReumaNedeland is enorm 
opgelucht over dit besluit. De afgelopen jaren 
heeft ReumaNederland haar zorgen geuit over de 
gevolgen van het niet langer vergoeden van mid-
delen zoals paracetamol 1000mg en vitamine D. 
Voor mensen met reuma zijn juist deze middelen 
een noodzakelijk en essentieel onderdeel van hun 
behandeling. 
 

 
Op 29 november is er weer de jaarlijkse Sin-
terklaas bingo, met hele leuke prijzen.  

vergeet hem niet. 

http://www.reumauitgedaagd.nl


Belangrijke telefoonnummers en e-mailadressen: 
 
Jan Polko  voorzitter  Telefoon 06-54902336   voorzitter.rpvdelft@gmail.com 

Jan Eekhout penningmeester              Telefoon 015-2143751        penningmeesterrpvdelft@gmail.com 
Vacant   secretaris Telefoon  secretaris.rpvdelft@gmail.com 

Nelleke Flipse  vice voorzitter/nieuwe leden  Telefoon 06-50992339  nelleke.rpvdelft@gmail.com  

Betty Aanen lid /website Telefoon 06–15147959  betty.rpvdelft@gmail.com 
Kathinka Eekhout lid Telefoon kathinkarpvdelft@gmail.com  
Monique Trompert  lid Telefoon monique.rpvdelft@gmail.com 
Marja Hagman   coördinator bewegingsgroepen  Telefoon 015- 2572558 coordinator.rpvdelft@gmail.com 

Trees Mennes ledenadministratie Telefoon 015-2621042 ledenadm.rpvdelft@gmail.com 

 

De website van Reumapatiëntenvereniging Regio Delft is: www.rpvdelft.nl  

Post voor de ledenadministratie kunt sturen naar; Trees Mennes,  Braziliehof 61, 2622 BE  Delft, Post bestemd voor het bestuu r kunt 

u sturen ter attentie van de voorzitter, Jan Polko, Martinus Nijhofflaan 666, 2624 MH Delft.  

AGENDA 2018 
1. Do 15 nov.; 14.00 -  15.00 uur  Koffie/theemiddag  
2. Do 29 nov.; 20.00 -  22.00 uur Sinterklaasviering 
3. Za 15  dec.; 12.00 -  16.00 uur Kerstbrunch bij “Onder Ons” 
4. Do 20 dec.; 14.00 -  15.00 uur  Koffie/theemiddag bij het Hoekje in de Hoven 
5. Do. 31 jan.; 20.00 -  22.00 uur Ron van Rooijen, Genealogie 
 
De thema-avonden worden gehouden in Woonzorgcentrum Lindenhof,  Cort van der Lindenstraat 245, Delft 
De Koffie / Thee middagen zijn bij Meyman, Elzenlaan 2, 2612VW,  Delft 
 
 
De uitgave van deze nieuwsbrief is mede mogelijk gemaakt dankzij  
de financiële ondersteuning door het Reumanederland 
(www.reumanederland.nl) 

keukenmachine, vorm een bal en laat verpakt in 
vershoudfolie 30 min. in de koelkast rusten. 

2. Verwarm de oven voor op 175 °C. Bestuif het 
werkblad met wat bloem en rol het deeg uit tot 1 
cm dik. Bekleed de bakplaat met bakpapier. Leg 
het deeg erop en druk de amandelen in het deeg. 
Bak de speculaas in 30-35 min. gaar. Laat de spe-
culaas op het rooster afkoelen en serveer in stuk-
ken. 

variatietip: 
Maak van het deeg een dikke rol en snijd hiervan 
dunne plakjes. Leg de rondjes op een met bakpapier 
beklede bakplaat en druk in ieder koekje een aman-
del. 
bewaartip: 
Je kunt de speculaas 2 dagen van tevoren bereiden. 
Bewaar tot gebruik in een luchtdichte trommel. 
 

 Speculaasbrokken 
Je hele huis ruikt naar speculaas als het 

in de oven staat. Lekker! 
Aantal;  4 stuks 
750 voedingswaarden 750 kcal 
20 min. bereiden 
30 min. wachten 
35 min. Oventijd  

 
Ingrediënten 
300 g tarwebloem (+ extra om te bestuiven)  
175 g ongezouten boter (of margarine )  
150 g donkere basterdsuiker  
4 el koek- en speculaaskruiden  
1 mespunt zout  
2 el ijskoud water  
25 g garneeramandelen  
 
Bereiden 
stap voor stap  
1. Zeef de bloem boven een kom. Snijd de boter 

in blokjes. Doe de bloem, suiker, kruiden, boter 
en het zout in de keukenmachine en meng. 
Schenk al draaiend het ijskoude water erbij. 
Meng tot een soepel deeg. Neem het deeg uit de 
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