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Beweeggroepen
Coördinator
Petra van Kemenade, 0497-843798
beweeggroepen: bewegen@rpv-dekempen.nl
Maandag:
Tai Chi: Den Herd, Emmaplein, Bladel
Van 10.30 - 11.30 uur
Contactpersoon:
Joke Hendriks, 06-22590093
Dinsdag:
Zwembad De Albatros, Postakkers, Eersel
Van 11.45 - 12.45 uur en van 12.30 - 13.30 uur
Contactpersoon:
Petra van Kemenade, 0497-843798
bewegen@rpv-dekempen.nl
Donderdag:
Zwembad De Smagtenbocht, Bossingel, Bladel
Van 20.45 - 21.45 uur
Contactpersoon:
Wilma Maas, 0497-517038
wilmamaas60@hotmail.com
Vrijdag:
Zwembad De Smagtenbocht, Bossingel, Bladel
Van 13.45 - 14.45 uur
Contactpersoon: Petra van Kemenade, 0497-843798
bewegen@rpv-dekempen.nl
Pré-notificatie incasso:
Uw eigen bijdrage voor beweeggroepen wordt op of rond de
29e van iedere maand van uw rekening afgeschreven, onder
vermelding van uw lidnummer en de desbetreffende maand.
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Ik ben gelukkig in de gelegenheid om dit voorwoord te
schrijven, direct na de Algemene Ledenvergadering van
gisteravond.
De opkomst voor deze vergadering, maar ook voor de activiteit
daarna was matig. Wij als bestuur vragen ons af, waaraan dat
ligt. Is dat, omdat het in de avonduren is, ontbreekt de
interesse? Laat het ons weten, dan kunnen wij daar wat aan
doen.
Tijdens de vergadering zijn, zoals gebruikelijk het jaarverslag
van de activiteiten en de financiën aan de orde gekomen.
We hebben een goed financieel jaar achter de rug, maar de
deelname aan de activiteiten kon beter. Als je zo terugkijkt,
dan hebben de verschillende vrijwilligers, waaronder ook het
bestuur, zich flink ingezet in het afgelopen jaar.
De inzet komt van een steeds kleiner groepje.
In de vergadering hebben we afscheid genomen van de
bestuursleden Petra van Kemenade (coördinator beweeggroepen), Stephanie van den Bergh (secretaris).
Petra heeft jarenlang ook meer functies verricht, dan
coördinator zijn. Ze is meerdere periodes penningmeester
geweest en heeft drie penningmeesters de diverse
werkzaamheden geleerd, die bij deze taak horen.
Stephanie heeft om gezondheidsredenen haar taak op moeten
geven en is enkele jaren secretaris geweest.
Petra en Stephanie hartelijk dank voor jullie inzet voor onze
vereniging.
Daarnaast hebben we ook afscheid genomen van Ad van de
Molengraaf, Lau Lavrijsen, Harry Paridaans.
Ook deze vrijwilligers hartelijk dank voor hun inzet als Sint en
Piet en het jarenlang bezorgen van het Lichtpuntje.

Als er mensen vertrekken dan betekent dit, dat er plaatsen
openvallen. Met name zoeken wij al enige tijd een secretaris,
want Petra heeft waarschijnlijk al een opvolgster voor haar taak
als coördinator, gevonden. De belangrijke functie van
secretaris wordt tijdelijk door een van de bestuursleden
waargenomen, maar het bestuur heeft moeten besluiten, als er
op 31 mei a.s. geen nieuwe secretaris is, om de activiteiten
drastisch in de perken. De activiteiten, die in voorbereiding
waren worden nog uitgevoerd, maar zou het zo zijn, dat er
geen aanmeldingen voor secretaris komen, dan zit er niets
anders op dan het organiseren van gezellige
avonden/middagen, reisje, wandel- en fietstocht te staken.
Ook het Lichtpuntje zal dan mogelijk niet meer uitgebracht
worden. Dit laten jullie toch niet gebeuren?
Overigens las ik dat: ”Mensen die vrijwilligerswerk doen zijn
gelukkiger dan mensen die dat niet doen, dit komt naar voren
in een gepubliceerde analyse van het Centraal Bureau voor de
Statistiek (CBS). Onder vrijwilligers zegt 91 procent zich
gelukkig te voelen, bij mensen die geen gratis arbeid verrichten
is dat 85 procent.”
Een reden te meer om je aan te melden.
Waarnemend voorzitter, Ad Melis

JAARKALENDER 2020
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April
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17 Juni
In het voorjaar

Lezing, info volgt
Gezellige voorjaarsbijeenkomst
Excursie vlindertuin
Dagreisje
Fietstocht, datum volgt

Van de redactie
Hier dan het eerste Lichtpuntje van 2020.
We zijn al in de lente aangekomen en hopen op weer mooie
zonnige dagen. Dan kunnen we er weer lekker op uit!
Ook Pasen is in aantocht en ook koningsdag zit er aan te
komen.
We willen Stephanie van den Bergh bedanken voor de jaren
dat zij in de redactie van het Lichtpuntje heeft gezeten.
Van de puzzel in ons vorige Lichtpuntje nr.151 zijn twee
oplossingen binnengekomen.
Er zat ook een foutje in, zodat het waarschijnlijk wat moeilijker
was om de oplossing te vinden.
De winnaar is geworden: Carla Verstappen.
Van harte gefeliciteerd met de VVV bon.
De nieuwe puzzel vindt U verder in dit boekje.
Stuur de oplossing in met vermelding van naam, adres en
woonplaats en maak kans op een VVV bon.
Lichtpuntje is een uitgave van Reumavereniging De Kempen
en staat onder redactie van Mia Kanen, Wilma Maas, Harrie
Castelijns
Stuur al uw post voor 1 mei 2020 naar:
redactie@rpv-dekempen.nl of activiteiten@rpv-dekempen.nl of
harrie_castelijns@hotmail.com
Het kan ook telefonisch: 0497-517916 of 0497-517038.
Bedankt voor je reactie!

Oplossingen puzzel nr. 151
BESTUURSLID

Algemene informatie voor leden
Lidmaatschap
Het lidmaatschap loopt van januari tot januari en wordt
stilzwijgend verlengd.
Opzeggen: Schriftelijk voor 1 december naar:
Postbus 114, 5530 AC Bladel of per mail naar:
administratie@rpv-dekempen.nl
Indien u verhuist of uw emailadres verandert, kun u dit ook aan
bovenstaande adressen doorgeven

Langere afwezigheid en opzeggen beweeggroepen
Als u langere tijd afwezig zult zijn, door b.v. een operatie,
dan kunt u dit doorgeven aan de administratie.
Bij voorkeur ruim 1 maand van tevoren. Uw betalingen worden
dan tijdelijk stopgezet.
Begint u weer, dan kunt u dit ook doorgeven aan de
administratie.
Als u helemaal wilt stoppen met een van de beweeggroepen,
dan is de opzegtermijn 1 volle kalendermaand.
Dit dient u schriftelijk door te geven aan:
Postbus 114, 5530 AC Bladel, of per email aan:
administratie@rpv-dekempen.nl

Adres onbekend
Als u gaat verhuizen, geef dit dan schriftelijk aan ons door.
U stuurt dan een briefje met uw oude en nieuwe adres naar:
Postbus 114, 5530 AC Bladel.
Dan kunnen wij het in ons bestand aanpassen en komen de
Lichtpuntjes en Lichtflitsen op het juiste adres.

WhatsApp
Alle beweeggroepen hebben een WhatsApp groep.
Deze is alleen bedoeld om informatie betreffende de
beweeggroepen door te geven.
Heeft u geen smartphone en geen WhatsApp, dan kunt u bij
twijfel over bepaalde informatie contact opnemen met de
contactpersoon van de betreffende groep.

Beweeggroepen
Het jaarbedrag is voor minstens 40 lessen voor het zwemmen
en ongeveer 38 lessen voor de tai-chi.
Dit wordt geïnd in 12 maandelijkse termijnen.
Gemiste lessen (zwemmen) kunnen in een andere groep
worden ingehaald.
Mist u een les omdat het water te koud is, en u deze niet kunt
inhalen, en komt u zo onder de 40 lessen per kalenderjaar, dan
geven wij u de mogelijkheid om een gedeelte van de eigen
bijdrage terug te vragen.
De datums van te koud water worden door ons bijgehouden.

Ziekenbezoek
Als er iemand van onze vereniging in het ziekenhuis ligt en/of
langer thuis ziek is, willen wij dat graag weten. In principe gaan
we niet meer op bezoek in het ziekenhuis, behalve op
uitdrukkelijk verzoek en altijd via Riek Hoeks, die het bezoeken
van zieken heeft overgenomen van Mia. We sturen nu
voortaan een kaartje naar de zieke. Op dat kaartje staat een
beterschapswens met daarbij de vraag of hij/zij er prijs op stelt
dat hij/zij een bezoekje krijgt, vergezeld van een aardigheidje.
Tegenwoordig stelt niet iedereen prijs op een persoonlijk
bezoek en dat respecteren wij. Mensen liggen nog maar zo
kort in het ziekenhuis en hebben dan meestal alleen behoefte
aan hun eigen familie. Samenvattend komt het hier op neer:
Ziek, hoe, of waar dan ook: Een berichtje naar Riek: 0497516196 of riek.hoeks@hotmail.com.

Bij de tai-chi hebben we maar 1 groep, dus daar kan helaas
niet worden ingehaald.

Overlijdensberichten
Gelieve bericht van overlijden te sturen naar:
Marianne Som, t.a.v. RV De Kempen,
Postelseweg 111, 5521 RD Eersel.
(Niet naar de postbus in Bladel).
Lichtflits
Als u de Lichtflits wilt ontvangen via de mail, dan kunt u dit
doorgeven aan: Marton Meulenbroeks,
publicaties@rpv-dekempen.nl
Als u een nieuw mailadres hebt, ook doorgeven aan Marton en
aan administratie@rpv-dekempen.nl
Niet weggooien
Als u het Lichtpuntje hebt gelezen, gooi het dan niet weg,
maar leg het neer in de spreekkamer van uw arts,
tandarts, therapeut, sportvereniging, enz. Op deze wijze
kunnen we mensen attent maken op onze vereniging.

Telefoonnummers en adressen
doktersposten voor 24.00 uur
De doktersposten in de regio zijn vervallen.
Dus tussen 17.00 uur en 8.00 uur altijd naar
Veldhoven bellen
0900-1232024 Dokterspost Veldhoven
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Reuma Nederland Collecteert van
15 maart t/m 21 maart 2020
Reuma Nederland is er voor ruim 2 miljoen Nederlanders met
een vorm van reuma. Of het nu gaat om reumatoïde artritis,
artrose, jeugdreuma of een van de overige 100 chronische
aandoeningen aan gewrichten, spieren en pezen. Reuma
Nederland wil mensen met reuma helpen zichzelf te helpen bij
het verbeteren van de kwaliteit van hun leven en het omgaan
met reuma.
IMPACT VAN DE COLLECTE
De sleutel om reuma de wereld uit te helpen is
wetenschappelijk onderzoek. Reuma Nederland is de
belangrijkste financier van onafhankelijk wetenschappelijk
reuma-onderzoek in Nederland. Ook draagt Reuma Nederland
bij aan betere behandelmethoden en geven zij voorlichting
over reuma. Bovendien komt Reuma Nederland op voor de
belangen van mensen met reuma. Dit allemaal dankzij de
collecte.
In de gemeente Eersel wordt de goede doelen week gehouden
van 30 maart t/m 4 april.
Hier bij wordt ook gecollecteerd voor Reuma Nederland, dus
daar wordt niet apart voor Reuma Nederland gecollecteerd.
Hier krijgen de bewoners een week voor de collecte een brief,
waarin ze aan kunnen geven, wat ze aan welk doel willen
geven.

Gedicht

Voeding bij RA

Lentekriebels

Hebt u last van reumatoïde artritis? Eet dan vooral veel fruit,
groenten, granen en peulvruchten. Volgens Amerikaanse
artsen kan een plantaardig dieet de ontstekingsniveaus in de
gewrichten verminderen.
Een plantaardig dieet kan de symptomen van reumatoïde
artritis verminderen of zelfs doen verdwijnen. Dat schrijft een
Amerikaanse artsencommissie in het medische
tijdschrift Frontiers in Nutrition. Dit adviesorgaan keek naar
recente studies die uitgevoerd zijn naar de impact van
voeding op deze aandoening. Daaruit bleek, dat een
eenvoudige menu-aanpassing leidt tot specifieke biologische
veranderingen die de pijn, zwellingen en andere
symptomen kunnen verlichten.

Het was vandaag behaaglijk weer,
geen spoor van die strenge winter meer.
De lente krijgt op mij al vat,
tijdens een wandeling in de stad.
De winterjas is thuis gelaten of hangt open,
daar komt al een diep decolleté voorbij gelopen.
Oh, wat een feest, dat doet goed,
om door een paar vrouwenborsten te worden begroet.
Dankbaar gestemd, voor het weer en de mode,
dat mij die aanblik wordt geboden.
Dan keer ik terug naar huis met gedachten,
van wat ik van dit nieuwe seizoen zou verwachten.

Copyright onbekend

Uit: Bewegen zonder pijn

Ontstekingsniveaus
Het eten van vooral fruit, groenten, granen en peulvruchten
kan helpen om de ontstekingsniveaus in de gewrichten te
verminderen. De artsen halen een studie uit 2015 aan, waarbij
patiënten twee maanden lang een plantaardig dieet volgden.
De deelnemers hadden minder ontstekingen dan de controlegroep die vetrijke en dierlijke producten hadden gegeten.
Darmflora
In een andere studie die werd bekeken, volgden personen met
matige tot ernstige reumatoïde artritis vier weken lang een
vetarm en veganistisch dieet. Er werd een significante
vermindering van de symptomen waargenomen. Ook lijken
plantaardige diëten de diversiteit van de darmflora te
verbeteren. Dit kan ook patiënten met reumatoïde artritis
helpen, omdat ze de neiging hebben om bepaalde gunstige
bacteriestammen in de darmen te missen. Volgens de artsen
kan het eten van meer fruit, groenten, peulvruchten en volle
granen écht een verschil maken voor mensen met reumatoïde
artritis.
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Overleden
30 december 2019

†

Puzzel

Wilma van Laarhoven – van Veldhoven
echtgenote van
Wim van Laarhoven †

Aandacht voor reuma bij de politiek
Richting de politiek zitten wij nooit stil. Samen met partners
zoals de Patiënten federatie, Consumentenbond en Ieder(in)
vragen wij aandacht voor zaken die beter moeten en kunnen.
Zowel richting de landelijke overheid, als richting gemeenten.
Een greep uit onze belangenbehartigingsactiviteiten van de
afgelopen periode:
De toegang tot fysiotherapie blijft onze aandacht houden.
Hierover hebben we opnieuw een brief gestuurd aan de
Tweede Kamer.
We hebben onze zorgen geuit over oplopende wachttijden en
zogenaamde zorgplafonds binnen de reumatologie en
orthopedie.
We hebben gepleit voor een meldpunt waar je terecht kunt als
je je medicijnen niet mee krijgt bij de apotheek.
Regelmatig volgen wij debatten in de Tweede Kamer. Via
Twitter delen we de belangrijkste uitkomsten hiervan.
Uit: nieuwsbrief Reuma Nederland

In de puzzel beeldt elke tekening een woord uit.
Probeer zoveel mogelijk woorden te vinden en stuur de ze voor
1 mei naar redactie@rpv-dekempen.nl en maak kans op een
vvv bon.
Veel succes!

Onderzoek: Welk effect heeft fysiotherapie op
arbeidsparticipatie bij ontstekingsreuma?
ReumaNederland en het KNGF stellen € 250.000 beschikbaar
aan een onderzoeksgroep onder leiding van prof. dr. Thea Vliet
Vlieland van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) in
nauwe samenwerking met Hogeschool Arnhem Nijmegen
(HAN), Amsterdam UMC en het academisch ziekenhuis
Maastricht en de Universiteit Maastricht (MUMC+). De
onderzoeksgroep gaat onderzoek doen naar het effect van
fysiotherapie op arbeidsparticipatie bij mensen met reumatoïde
artritis (RA) en axiale spondyloartritis (axiale SpA).
Mensen met RA en axiale Spa hebben vaak moeite hebben
met werken, waardoor er veel ziekteverzuim en uitval is. Met
dit project willen we onderzoeken op welke manier
fysiotherapie kan bijdragen aan het voorkomen van uitval of
zelfs terugkeer naar werk voor mensen met RA en axiale SpA.
Sija de Jong, manager Patiëntenbelangen bij
ReumaNederland: “Helaas heeft meer dan de helft van de
mensen met een reumatische aandoening die jonger zijn dan
65 jaar geen betaalde baan.* We hopen dat de uitkomsten van
het onderzoek bijdragen aan het verbeteren van de
arbeidsparticipatie van mensen met RA en Axiale SpA.”
Lex Bouter, voorzitter Wetenschappelijk College Fysiotherapie
(WCF) van het KNGF: “Het is bijzonder dat twee partijen
samenwerken om met elkaar relevant onderzoek te
financieren. Het geselecteerde project is waardevol omdat het
bijdraagt aan de onderbouwing van fysiotherapie om mensen
met ontstekingsreuma optimaal te laten participeren in de
samenleving. Juist op het vlak van participatie heeft
fysiotherapie een grote toegevoegde waarde en het is mooi dat
daar nu onderzoek naar wordt gedaan bij deze doelgroep.”

Laura heeft axiale SpA en hoopt dat het onderzoek bevestigt
wat zij zelf al heeft ervaren: “Na uitval op mijn werk heeft
gerichte fysiotherapie ervoor gezorgd dat ik weer fit en sterk
genoeg werd om mijn werk te hervatten. Ook nu ik weer werk,
blijf ik veel baat hebben bij fysiotherapie om aan het werk te
kunnen blijven.”
Onderzoek gekozen uit onderzoekcall
In 2019 hebben het KNGF en ReumaNederland een
onderzoekscall uitgezet op het onderwerp fysiotherapie en
arbeidsparticipatie. Uit de verschillende inzendingen is het
onderzoeksvoorstel van de onderzoeksgroep onder leiding van
prof. dr. Thea Vliet Vlieland (LUMC) als beste naar voren
gekomen. Deze onderzoeksgroep bestaat uit dr. Salima van
Weely (LUMC), dr. Jesper Knoop (HAN) en andere
onderzoekers van LUMC, HAN, Amsterdam UMC en MUMC+.
De onderzoeksgroep kan nu aan de slag om het onderzoek
verder in te richten zodat het voor de zomer van 2020 van start
kan gaan. Zodra mensen zich kunnen aanmelden dan wordt
dat in de nieuwsbrieven van ReumaNederland en KNGF
bekend gemaakt. Naar verwachting zijn de eerste resultaten in
2024 beschikbaar.
Uit: Nieuwsbrief Reuma Nederland

Gedicht

Recept

Ik zit op je schouder
Ik ben niet zo groot

Paas cheesecake

Jouw engelbewaarder
Jouw redder in nood
Ik ben altijd bij jou
Ik deel je verdriet
En droog je tranen
Ook al zie je me niet
Ik ben nooit ziek
En ik wordt niet ouder
Maar zolang als jij leeft
Zit ik op je schouder

Heerlijke romige paas cheesecake met vulling van citroen en
advocaat die niet in de oven hoeft en perfect is als gebak is
voor Pasen
Ingrediënten
200 gr speculaas
100 gr boter
150 ml advocaat
6 blaadjes gelatine
400 gr roomkaas
125 ml creme fraiche
200 ml slagroom
100 gr suiker
3 eetlepels citroensap
Topping
chocolade eitjes
schuimpjes
extra advocaat
Benodigdheden
springvorm van 24 cm
mixer
keukenmachine
Bereiding
Maal de speculaasjes fijn in de keukenmachine. Smelt de boter
en meng deze door de speculaaskruimels. Bekleed de bodem
van de bakvorm met bakpapier en verdeel de speculaas
hierover en druk goed aan. Zet de bodem zolang in de
koelkast.

Mix de roomkaas los met de slagroom, creme fraiche en
suiker. Voeg als laatste ook de advocaat toe en mix er
doorheen. Week de blaadjes gelatine in een bakje met koud
water. Verwarm het citroensap, knijp de gelatine uit en voeg
toe aan de het citroensap en laat deze oplossen. Voeg dan dit
citroenmengsel toe aan het roommengsel en mix er doorheen.
Verdeel dit over de bodem van speculaas en strijk glad aan de
bovenzijde. Laat minimaal 4 uur opstijven in de koelkast, het
liefst een hele nacht.

Gedichten Martin Gijzemijter
Het is heel moeilijk, dat klopt
Maar weet je wat het is,
Als je met proberen stopt,
Loop je je dromen zeker mis
Een beetje jaloezie moet kunnen,
zolang het maar geen afgunst wordt.
Juist door een ander niets te gunnen,
Doe je jezelf enorm tekort.

Je kunt je gevoel niet onderdrukken,
Hoe lang en hard je ook probeert.
Want ook al lijkt het je te lukken’
Van binnenuit word je verteerd.

Garneer de paas cheesecake met bijvoorbeeld chocolade
eitjes, schuimpjes en wat extra advocaat en chocolade rasp.
Doe dit niet te ver van te voren anders heb je kans dat de eitjes
afgeven en de schuimpjes zacht worden.
Door gebruik van alcohol is deze cheesecake niet geschikt
voor kinderen.
Smakelijk eten!!

Tegenslag is pijnlijk,
Maar noodzakelijk misschien.
Want je hebt het donker nodig,
Om het licht te kunnen zien.
Als je de wereld op je schouders draagt,
Raak je geheid eens uitgeblust.
Rem af wanneer je lijf dat vraagt,
Zelfs superhelden nemen rust.

Eindejaarviering
Donderdag 17 december hebben we de eindejaarviering gehad
van onze vereniging. We begonnen met de begroting voor
volgend jaar. Daarna werden we verwend met koffie of thee
met een lekker worstenbroodje. Intussen waren de leden van
de Liederentafel Vrij en Blij Eersel ook binnengekomen en
kregen we een map aangereikt met alle liedjes die er
gezongen werden en konden we volop meezingen. Dat hebben
we ook gedaan, onder het genot van een hapje en een
drankje. Al bij al was het een leuke, gezellige avond, goed
verzorgd door het bestuur en de activiteitengroep.
Ik vind het alleen zo jammer dat er een zeer lage opkomst was
van onze leden. Ik heb genoten van deze avond en kijk weer
uit naar de volgende bijeenkomst. U ook?
Groeten van een fanatiek aanwezig lid,
Mieke Royackers

Paaswens
Pasen is leuk,
Pasen is fijn.
Pasen is om bij je familie te zijn.
Eitjes verstoppen achter in de tuin,
Liggen in de zon dan wordt je lekker bruin
Lekker ontbijtje in de vroege morgen,
Maak over het eten vooral geen zorgen.
Geniet van een paar dagen,
Pas als je geniet gaat je Pasen slagen.
Neem een voorbeeld aan dit gedicht,
Dit is echt aan paasliefhebbers gericht.

Woordzoeker

