
Beste

 

Welkom op de nieuwsbrief van uw Reuma Patiënten Vereniging Arnhem e.o.

 

 

Informatiemiddag bij Sessink Slapen

Sessink slapen adviseurs op gebied van drukverlagende matrassen organiseert samen met uw 
Reuma Patiënten Vereniging Arnhem e.o. een tweetal informatie middagen

Voor wie: Voor mensen met pijnklachten of die deze willen voorkomen. 

 

Het BloQ matras wordt veelvuldig ingezet voor mensen met reumatische klachten, 
rugklachten, schouderklachten, nekklachten en natuurlijk voor een ieder die een absoluut 
topmatras verlangt.

 

Op maandagmiddag  27 februari om 14.00 uur bent u welkom in onze showroom.

U kunt zich aanmelden voor deze info middag over “Goed slapen, minder pijn” door te bellen 
met mevr. Inge Drost 06 22340942 of per mail: ledenadm@reuma-arnhem.nl 

Graag willen wij u verwelkomen in onze showroom aan de Langstraat 269, 6691 EE GENDT.
Voorgenomen reorganisatie Reumapatiëntenbond
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De afgelopen periode hebben wij u op de hoogte gehouden van het intensieve overleg tussen 
Reumapatiëntenbond en Reumafonds om de krachten te bundelen en te komen tot één 
organisatie. Doel daarbij was om de belangen van mensen met een reumatische aandoening 
optimaal te behartigen en patiëntenorganisaties optimaal te dienen vanuit één organisatie.

Het Reumafonds heeft echter aangegeven dat het om diverse redenen afziet van 
ReumaNederland®. Omdat dit een andere uitkomst is dan datgene waarover door ons is 
gecommuniceerd hechten wij er waarde aan u te informeren over de gewijzigde inzichten en 
haar consequenties.
Door het beantwoorden van een aantal wellicht bij u levende vragen, hopen wij een en ander 
duidelijk te maken.

Leest u de gehele nieuwsbrief,

 

Reis naar thermaalbad Arcen donderdag 12 april 2012

Na Sanadome is nu Thermaalbad Arcen weer aan de beurt.

Dit zal zijn op donderdag 12 april a.s. Wij vertrekken 09.00 uur vanaf de parkeerplaats bij 
ziekenhuis Velp en 09.15 uur vanaf zwembad De Grote Koppel in Arnhem naast de Rijnhal. 
Tussen 10.00 uur en 10.30 uur komen wij in Arcen aan.

Lees verder,

 

Tai Chi Tao

De Lessen kunt u op drie locaties volgen: Wanneer u interesse heeft kunt u in overleg met de 
docente op de lessen instromen.

Locatie  “De Weldam” (Presikhaaf Oost) De lestijden op deze locatie zijn van 11.00 uur tot 
12.00 uur, in 2012 wordt er bijna wekelijks lesgegeven. Informatie over de Tai Chi groep José 
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Bugter  per  e-mail taichipresikhaaf@reuma-arnhem.nl. 

Locatie Duiven,Medisch Centrum Oefentherapie Cesar en Kinderoefentherapie , Eltensestraat 
3,  6922 JA Duiven.  De lestijden voor de twee groepen op deze locatie zijn  groep 1 van 9.30 
uur tot 10.30 uur  en groep 2 van 10.50 tot 11.50, in 2012 wordt er bijna wekelijks 
lesgegeven. Informatie over de Tai Chi groep José Bugter  per e-mail taichiduiven@reuma-
arnhem.nl 

 

Locatie “De Bloemenburcht” (Rijkerswoerd), De lestijden op deze locatie zijn  op dinsdag van 
13.30 uur tot 14.30 uur,  in 2012 wordt er bijna wekelijks lesgegeven. Informatie over de Tai 
Chi groep en lessen Brigitta D’Apice e-mail taichirijkerswoerd@reuma-arnhem.nl.

 

 

Vriendelijke groet

 

Secretariaat Reuma Patiënten vereniging Arnhem e.o.

e-mail: secretariaat@reuma-arnhem.nl
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