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Lessen Tai Chi Tao
Wilt u het ook eens meemaken en meevoelen of het ook iets voor u zou kunnen zijn, 
kom dan dinsdag 18 januari 2011 a.s. naar de Weldam, Middachtensingel 39, 6825HG 
Arnhem (Presikhaaf Oost) van 10.00 tot 12.00 uur of “De Bloemenburcht”, Haya van 
Someren Downerstraat 1, 6836 HR Arnhem (Rijkerswoerd) van 13.30 uur tot 14.30 
uur.
 
De lessen worden gegeven door Marretje Leenders-Daansen, Tai Chi Tao Docente en 
lid van de Oostelijke groep van Tai Chi Tao Docenten. Marretje is ervaringsdeskundige 
want ze is zelf een mens met een reumatische aandoening. 

De cursus gaat van start op  18 januari 2011 van 10.00 uur tot 11.00 uur in de 
Weldam en in De Bloemenburcht van 13.30 uur tot 14.30 uur. Na de oefeningen is er 
gelegenheid om onder het genot van een kopje thee of koffie over de oefeningen na te 
praten.
 
De lesdata zijn 18 en 25 januari, 1, 8, 15 en 22 februari en 1, 8, 15, 22 en 29 maart 
2011. 
Heeft u nog vragen neemt u dan contact op met de ledenadministratie onder nummer 
06 1122340942 of per e-mail: TaiChiTao@reuma-arnhem.nl. Op de website van de 
Reuma Patiënten Vereniging Arnhem e.o. (www.reuma-arnhem.nl) vindt u meer 
informatie en ook een aanmeldingsformulier.
 
Inloopavond voor Reumapatiënten
 
Al ruim dertig jaar zet de Reuma Patiënten Vereniging Arnhem e.o. zich in voor 
reumapatiënten in de regio Arnhem. Regelmatig organiseert zij inloopavonden. Op 
deze avonden zijn leden maar vooral niet-leden van harte welkom.
 
Ervaringsdeskundigen kunnen u op zo'n avond helpen uw weg te vinden in de wereld 
van de reumapatiënt. U kunt daarbij denken aan het 'meedenken' voor hulpmiddelen, 
thuishulp of hulp op het werk, begeleiden met de aanvraag bij de gemeente voor 
hulpmiddelen (WMO) of voor het aanvragen van een Persoons Gebonden Budget 
(PGB). Kortom u kunt antwoord krijgen op vragen waarmee u worstelt die te maken 
hebben met uw reumatische aandoening. Dit alles onder het genot van een kopje 
koffie of thee. 
 
Leden en niet- leden kunnen gezellig met elkaar bijpraten, ervaringen uitwisselen, een 
kaartje leggen of creatief bezig zijn. En als er behoefte aan is kan er ook een 
computercursus voor beginners gevolgd worden.
 
Kortom, is onlangs bij u een reumatische aandoening geconstateerd en wilt u daar 
meer over weten, komt u dan gerust langs. De toegang is gratis en de drankjes ook.
 
De inloopavond is elke laatste dinsdag van de oneven maanden (25 januari 2011) van 
19.00 – 21.00 uur in ‘de Bloemenburcht’, Haya van Someren Downerstraat 1. in 
Arnhem (Rijkerswoerd) 
Voor inlichtingen: 06 – 22 34 09 42 of kijk op www.reuma-arnhem.nl.
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