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NIEUWSBRIEF  
JUNI 2022 

Met deze nieuwsbrief willen wij U op de hoogte brengen van de zaken die spelen binnen de  

Reuma Patiënten Vereniging Land van Cuijk 

 

VOORWOORD 

De nieuwsbrief die voor u ligt, ziet er weer picobello uit. 

De redactie is er weer in geslaagd er een aantrekkelijk en informatief bulletin van te 
maken. Dank daarvoor aan alle betrokkenen. 

Bij onze ledenvergadering op 11 mei hebben we elkaar ontmoet op ons vaste adres ’t 
Heike in Mill. Het was een goede vergadering waar maar weer eens te meer bleek dat onze 
leden goede informatie kunnen waarderen. Ook in de uitkomsten van de gehouden 
enquête komt de behoefte aan heldere info over reuma uitdrukkelijk naar voren. Voor de 
toekomst moeten we er dan ook aan blijven werken om u te blijven voorzien van zaken die 
voor u van belang zijn. 

Dat werk wordt ons vergemakkelijkt  door de goede contacten die er zijn met de Sint 
Maartenskliniek, een topinstituut in onze directe nabijheid, waar wij een paar keer per jaar 
overleg mee plegen en waar we informatie halen en brengen.  

Aan het eind van onze laatst gehouden samenspraak met SMK kregen we van 
bestuursvoorzitter Mark van Houdenhoven een lezenswaardig boekje overhandigd met de 
veelzeggende titel “De broedmachine”, vernieuwen in de zorg als manier van leven. Het 
kernbegrip “Innoveren”, vernieuwen,  staat daarin met hoofdletters geschreven.  

De uitslag van de gehouden enquête onder onze leden laat zien dat ook ú nieuwsgierig 
bent naar de laatste ontwikkelingen en wetenschappelijke inzichten. Als 
patiëntenvereniging zullen wij ons beijveren om u – naast gewoon gezellige en gezonde 
activiteiten – ook op de hoogte te houden van belangrijk nieuws.  

Veel leesplezier met deze nieuwsbrief. 

 

Jos Verbeeten, voorzitter RPV Land van Cuijk  
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Verslag etentje bij “Tussen Harrie en Toon” 

 

Ieder jaar, d.w.z. in een jaar zonder corona, 
hebben wij een jaarlijkse brunch op een van 
de eerste zondagen van dat jaar. Vorig jaar 
en ook jaar dit konden die dus niet doorgaan. 
Ons vast adres ‘De Witte Brug” in Boxmeer is 
voorlopig gesloten en daarom zijn wij 
uitgeweken naar tapasrestaurant “Tussen 
Harrie en Toon” in Ledeacker.  

Op 22 mei 
was het zover; helaas waren we die dag met 
maar 28 personen, maar dat mocht de pret niet 
drukken. Wel was het jammer dat onze 
voorzitter Jos Verbeeten vroegtijdig moest 
vertrekken vanwege een dubbele agenda. De 
sfeer zat er meteen goed in en er volgden vele 
fijne gesprekken met de nodige lachsalvo`s.  

Er werd volop genoten van de grote keuze aan 
heerlijke tapas. Het dessert liet ook niets te 
wensen over.  

We kunnen terugzien op een geslaagde dag en 
verschillende personen spraken uit dat het 
voor herhaling vatbaar was. Het aantal 
deelnemers was deze keer kleiner dan normaal wat 
waarschijnlijk diverse oorzaken heeft, waaronder het kort 
tijdsbestek van aanmelding. Ook dit had weer organisatorische redenen en we hopen 
volgend jaar in een coronavrije tijd weer een etentje in januari te kunnen organiseren.  

 

 

 

 

De Ontspanningscommissie 
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Bekertje in de berm.  

 
Op weg naar huis, zittend op de fiets, 
doet die stormachtige wind in de rug mij niets. 
Flierefluitend laat ik me vooruit waaien. 
Ik hoef nauwelijks met de trappers te draaien. 
Met in mijn gedachten een mooie melodie, 
is het weiland, bouwland en witte bloemen wat ik zie. 
Vorige week was het gras vol gele paardenbloemen 
en nu kun je ze al pluizige, witte bollen noemen. 
Er loopt een bruine eend, dat is niet zo raar, 
met die mooi gekleurde woerd achter haar. 
Samen waggelend door het groene gras 
op zoek naar de sloot of een waterplas.  
Ik kijk omhoog, daar hoor ik lawaai.  
Is het dat krassen van een kraai? 
Nee, zeven eenden snateren in hun vlucht 
door de donkere, razende wolken in de lucht. 
Vol verwondering kan ik genieten van de natuur, 
moet wel opletten, de wind blijft rukken aan het stuur 
Ik zie een cola blikje aan de slootkant. 
Jammer dat er zoveel rommel op de berm belandt. 
Iets verder ligt een zakdoekje en dan weer een friet bakje. 
Weer een blikje, bekertje, plastic  en een snoepzakje. 

Soms zie je wel mensen wandelen op hun gemak, 
en doen met zo’n grijpstok die rommel in een plastic zak. 
Ik kan dat wel waarderen, toch moeten we proberen, 
“alles zelf opruimen”, als gewoonte aan te leren. 
Bij de kruising draai ik af en voel ik de wind, 
die mij met zijn kracht een mooie speelbal vindt.  

Ik probeer op de fiets te blijven, maar “och erm” 
beland ik met een ruk van opzij in de berm. 
Daar ligt ook nog een afgewaaide tak,  
die komt tussen de spaken en met een smak 
ligt de Flierefluiter in de berm, tussen het fluitenkruid. 
Het doet geen pijn, hier kom ik wel uit. 

 

Truus Reintjes 
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NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING 11-5-2022 

Aanwezig:  

Bestuur:  Jos Verbeeten; 

 Monique van Erkelens  

 Hans Smits 

 Francine Verhoeven 

 Romy Verwegen 

 Peter van Heeswijk 

Afgemeld José Janssen 

 

Leden. 
Aanwezig: 46 
Afgemeld: 22 
 
1.  Opening vergadering 19.30 uur. 
 

De voorzitter heet iedereen welkom en opent 19.40 uur de vergadering. 
 

2.  Vaststelling notulen jaarvergadering 2021. 
 
 Henk Kuppen merkt op dat er in de notulen staat dat de kascommissie decharge wordt verleend aan de 

penningmeester: dat is niet correct. De kascommissie brengt verslag uit en de Algemene Ledenvergadering 
verleent decharge aan de penningmeester. 

 Door de voorzitter wordt toegezegd dat de notulen hierop aangepast worden.  
 Nadat er verder geen opmerkingen meer komen vanuit de vergadering worden de notulen van de 

jaarvergadering van 29-9-2021 goedgekeurd. 
 
3.  Mededelingen en ingekomen stukken. 
 
 Er zijn geen ingekomen stukken. 
 
3a  Bestuurssamenstelling en bestuursverkiezing. 
 
 Agendapunt stond niet op de agenda die bij de uitnodiging is verstuurd. 
 Op verzoek van de voorzitter stelt Romy Verwegen zich even voor, voor diegene die haar niet kennen. 
 Hans Smits is volgens het rooster aftredend en herkiesbaar. 
 Hans wordt herkozen. 
. 
 
4.  Jaarverslag RPV LvC 2021 (toelichting VZ Jos Verbeeten). 
 
 Door de voorzitter wordt aangeven dat er geen jaarverslag is gemaakt over 2021 o.a. door corona. 
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5. Financieel jaarverslag RPV LvC 2021 en begroting 2022. 
 
 Het boekjaar 2021 is afgesloten met een positief saldo; dit is grotendeels veroorzaakt door het vrijvallen van 

niet opgenomen cadeaubonnen voor de Witte Brug. Ook het niet doorgaan van een aantal activiteiten door 
corona heeft hieraan bijgedragen. 

 De begroting 2022 is grotendeels gelijk gehouden aan de begroting 2021. De effecten door het wegvallen van 
de subsidie van ReumaNederland zullen gevolgen hebben op de begroting 2022 en volgende jaren. 

 
6. Verslag kascommissie 2021. 
 
 De kascommissie, Truus Reintjes-Fleuren, Renske Kusters en Geertje Strik hebben geen opmerkingen en 

complimenteren Hans voor zijn werkzaamheden. De algemene ledenvergadering verleent decharge aan de 
penningmeester.  

 
7. Verkiezing kascommissie 2022  
 
 De nieuwe kascommissie bestaat uit Renske Kusters en Geertje Strik. Mensen die graag het financieel verslag 

willen hebben, kunnen het aangeven en dan wordt het per mail verstuurd. 
   
PAUZE 
 
 
8. Toelichting Activiteitencommissie 2021 en korte vooruitblik/toelichting programma 2022. 
 
 Vraag aan de leden om na te denken over eventuele wensen op het gebied van activiteiten.  
 Jaarverslag Ontspanningscommissie 2021 en vooruitblik 2022 
 
 Het jaarverslag is helaas zeer kort, want 2021 stond zoals iedereen zich nog goed kan herinneren in het teken 

van corona en voor de ontspanningscommissie was het vrijwel onmogelijk om activiteiten te organiseren. Wat 
wel deels doorgang kon vinden was de hydrotherapie, yoga en het wandelen. Vorig jaar heeft er een lezing 
plaatsgevonden op 13 oktober verzorgd door Dr. Demirel en Joyce Verheijen van de Sint Maartens Kliniek. Deze 
lezing ging over vermoeidheid. 

 
 In 2022 zullen weer enkele activiteiten doorgang vinden, zoals het jeu de boules op 15 juni in Vianen en 

binnenkort op 22 mei de ”brunch” , deze keer tapas eten, die altijd druk bezocht wordt. Het wandelen zal zoals 
gepland ook gewoon doorgaan. Voor verdere activiteiten zijn we nog in overleg. De uitslag van de enquête zal 
ook meer duidelijk geven over de voortgang van de activiteiten. Dit was in het kort het jaarverslag van de 
ontspanningscommissie van 2021 en vooruitblik 2022.  

 
 Er zijn geen vragen over. 
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10  Nieuwe ontwikkelingen financiering REUMA Nederland 
  
 Er worden een aantal vragen gesteld over het standpunt ReumaNederland t.o.v. de RPV´s. Het is niet zo dat 

ReumaNederland niets meer doet voor de Reumapatiënten; alleen de focus wordt verlegd van de 
ondersteuning van de RPV’s in het land tot een meer centrale benadering van alle Reumapatiënten.  

 
 Door een van de leden wordt aangeven dat ze lid is van de Landelijke Reuma Patiëntenvereniging en vraagt of 

deze vereniging iets kan betekenen in deze. 
  We moeten niet denken dat er niks gedaan wordt. Er gebeurt wel degelijk wat. Maar landelijk denken ze daar 

anders over; we moeten kijken of we wat kunnen regelen.  
 
 Wat zijn Reuma Teams? Daar is bij ReumaNederland ook nog onduidelijkheid over. Romy zegt: “Je moet denken 

aan b.v. een sponsorloop om op deze wijze gelden in te zamelen voor ReumaNederland., Deze initiatieven 
worden wel ondersteund door ReumaNederland.  

 We moeten als vereniging niet het bijltje erbij neer gooien”. 
 
 Romy geeft een resume van de gehouden enquête. De conclusie is dat een verhoging van de contributie 

voldoende draagvlak heeft; ook de prijs van de hydrotherapie kan omhoog. De laatste vijf jaar is de prijs 
hetzelfde gebleven. 

  
 Resultaat enquête en presentatie toekomstige scenario’s. 
 Tarieven worden in stappen verhoogd. We kunnen pas eind 2023 bekijken wat de consequenties zijn van deze 

verhogingen. 
 De vereniging is momenteel financieel gezond; het is wel de bedoeling om in de toekomst ook een structurele 

financieel gezonde vereniging te behouden.  
 
11.  Rondvraag  
 
 Francine verstrekt aan de contactpersonen van de zwemgroepen een presentje. 
 Hennie vindt het goed dat we al vooruitkijken wat de gevolgen zijn van het verdwijnen van de subsidies.  
 Ineke Cornelissen vraagt of het een idee is om een keer informatie rond te sturen over de inhoud en tijd die het 

kost als je bestuurslid bent. 
 
12.  Sluiting  
 
 Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering om 21.00 uur. 
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Oproep om allemaal te gaan stemmen 
van 5 tot en met 27 september 2022 

op onze vereniging bij de RABO 
Clubsupport  actie. 
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Arrangement Museum de Kantfabriek Horst met 

de Rozenhof (Lottum) woensdag 28 september 2022. 
 

 Vertrek: 9 uur, Parkeerplaats achter het NS Station, Bontsestraat,5431 SG Cuijk. 
 11.00 uur ontvangst in Museum de Kantfabriek met koffie/thee en Limburgse vlaai. 
 Korte uitleg over de historie van het museum en een rondleiding van circa 1.5 uur.  
 Tevens kunt U ook Expositie over China, “Langs geborduurde wegen” bezoeken en ook nog 

rondkijken in de museumwinkel. 
 12.30 uur: vertrek naar de Rozenhof 
 13.00 uur: lunch bij de Rozenhof. 
 14.00 uur: presentatie en een rondleiding in het Rozenkenniscentrum en Toprozentuin. 
 Afsluiting met koffie/thee, rozengebak en een glaasje rozen likorette. 
 Kosten : Volgt nog, is ook afhankelijk van het aantal deelnemers. 
 Indien U in het bezit van een museumjaarkaart deze graag meenemen, U ontvangt dan een attentie in 

museum De Kantfabriek. 
 Informatie over de expositie kunt U vinden op de website  www.museumdekantfabriek.nl 

 
Aanmelden 
Voor 15 augustus 2022 
Francine Verhoeven 
Telefoon 0485-385756 
Email: rpvontspanning@gmail.com 
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Voor 11 juni 2022 
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Nieuwe ontwikkelingen 2023 en 2024. 

Presentatie Algemene Ledenvergadering 11 mei 2022 
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