
Welkom op onze 7e nieuwsbrief

Nieuwjaarsbijeenkomst

Zaterdag 8 januari 2011 Nieuwjaarsbijeenkomst van 11.30 uur- 15.30 uur in 
Zalencentrum Wieleman  Dorpstraat 11 6931 BA  te Westervoort.
Route

Na de brunch houden wij ter afsluiting een bingo. De prijs voor de nieuwjaarsbijeenkomst 
bedraagt voor leden en (partner) donateurs € 10,00 en voor introducés € 15,00.  De betaling 
voor de bingo rondjes a € 0,50  per rondje dient u ter plaatse te voldoen
Aanmeldingsformulier

‘REUMA, bestaat dat nog?’ is de veelzeggende titel van een nieuw boek dat zojuist is 
verschenen onder redactie van de Nijmeegse reumatoloog prof Piet van Riel. Het boek bundelt 
20 interviews met Nederlandse topexperts op het gebied van reuma en reuma-gerelateerde 
aandoeningen. Het boek is zeer toegankelijk geschreven en maakt duidelijk wat we anno 2010 
van de ziekte weten, over welke behandelingen we nu beschikken, welke therapieën in 
ontwikkeling zijn en wat de vooruitzichten zijn voor reumapatiënten.

Op de speciale website www.reumabestaatdatnog.nl vindt u alle details over het boek. U kunt 
op deze site ook het boek bestellen.

Landelijke registratie invalidenparkeerkaarten in 2011
Op aandringen van de CG-Raad komt er in 2011 een landelijke registratie van 
invalidenparkeerkaarten. De kaarten krijgen een nummer waarmee parkeerwachters kunnen 
nagaan of de kaart geldig is. Dit moet diefstal van en fraude met parkeerkaarten tegengaan. 
Pascal Budding, hoofd Collectieve Belangenbehartiging van de CG-Raad vertelt hierover in het 
tv-programma ‘Hart van Nederland’. 
Leest u verder,

Zorgverzekering vergelijken
Zorgverzekering 2011
Verzekeringssite.nl vergelijkt alle zorgverzekeringen voor 2011 – voor zover de premies 
bekend zijn. De premies en voorwaarden kunt u hieronder met elkaar vergelijken. Op basis 
van uw gegevens en wensen, berekenen wij razendsnel hoeveel u kunt besparen op uw 
zorgverzekering.
Leest u verder,

Judo als valpreventie voor ouderen
Als oudere mensen aan judo gaan doen, kunnen de valtechnieken die bij die sport horen, hen 
beschermen bij valpartijen. Dat concludeert gezondheidswetenschapper Brenda Groen van de 
Nijmeegse Sint Maartenskliniek in haar onderzoek.
Leest u verder,

Informatiemap OverheidsbijdragenVoorlichtingscentrum 

Voorlichtingscentrum Overheidsbijdragen is een particulier initiatief en is in 2009 ontstaan uit 
onvrede over de gebrekkige voorlichting over overheidsbijdragen. Wij zijn geen 
overheidsinstelling maar onafhankelijk en ontvangen geen subsidie.
Leest u verder,

Gezocht collectanten voor het reumafonds
Kent u iemand in uw omgeving die wil collecteren?
Of wilt u zelf meehelpen?

http://www.reuma-arnhem.nl/rpva/informatiemap-overheidsbijdragen/
http://www.reuma-arnhem.nl/rpva/judo-als-valpreventie-voor-ouderen/
http://www.reuma-arnhem.nl/rpva/zorgverzekering-vergelijken/
http://www.verzekeringssite.nl/zorgverzekering/?ref=ZS112010#meer_wensen
http://www.reuma-arnhem.nl/rpva/landelijke-registratie-invalidenparkeerkaarten-in-2011/
http://www.reumabestaatdatnog.nl/
http://www.reuma-arnhem.nl/rpva/wp-content/uploads/2010/11/Aanmelding-Nieuwjaarsbijeenkomst-2010.pdf
http://maps.google.nl/maps?f=q&source=s_q&hl=nl&geocode=&q=dorpstraat+11+westervoort&sll=51.949901,6.024374&sspn=0.126752,0.363579&ie=UTF8&hq=&hnear=Dorpstraat+11,+6931+Westervoort,+Gelderland&ll=51.96347,5.961467&spn=0.001897,0.005681&z=18&iwloc=A


Help met tijd
Geef een paar uur per jaar van uw tijd voor het Reumafonds. 
Alleen met betrokken mensen zoals u kunnen wij de strijd tegen reuma aangaan.
Het betreft een oproep voor de collecte die plaats vindt van 27 februari tot en met 5 maart 
2011
De collecte is een belangrijke bron van inkomsten: in 2010 werd het bedrag van ruim € 3,6 
miljoen opgehaald. Help ook mee met de collecte en word collectant. Bent u een echte 
regelaar? Word collecteorganisator. Of zet u op andere manieren in, bijvoorbeeld bij 
evenementen. Op de onderstaande pagina’s vindt u meer informatie over hoe u uw steentje 
kunt bijdragen.
Word collectant
Word collecteorganisator
Help mee bij evenementen
Maatschappelijke stage
Tijd van uw werkgever?

Aanmelden kan via  vrijwilligers@reumafonds.nl of 020 589 64 71.  Help reuma de wereld uit.

Vriendelijke groet uw Reuma Patiënten Vereniging

contact per E-mail: secretariaat@reuma-arnhem.nl

mailto:secretariaat@reuma-arnhem.nl
mailto:vrijwilligers@reumafonds.nl
http://www.reumafonds.nl/help-mee/help-met-tijd/tijd-van-uw-werkgever.aspx
http://www.reumafonds.nl/help-mee/help-met-tijd/maatschappelijk-stage.aspx
http://www.reumafonds.nl/help-mee/help-met-tijd/help-bij-evenementen.aspx
http://www.reumafonds.nl/help-mee/help-met-tijd/word-collecteorganisator.aspx
http://www.reumafonds.nl/help-mee/help-met-tijd/word-collectant.aspx
http://www.reumafonds.nl/help-mee/help-met-tijd/help-bij-evenementen.aspx
http://www.reumafonds.nl/formulieren/help-mee-met-de-collecte.aspx
http://www.reumafonds.nl/formulieren/help-mee-met-de-collecte.aspx

