
Welkom op de nieuwsbrief van de Reuma Patiënten Vereniging Arnhem e.o.
Inloop en contactavond
De inloopavond is elke laatste dinsdag van de oneven maanden. De eerstvolgende datum is 
dinsdag 25 september van 19.00 – 21.00 uur in ‘de Bloemenburcht’, Haya van Someren 
Downerstraat 1. in Arnhem (Rijkerswoerd) Wilt u nog informatie dan kunt u bellen met 06 – 22 
34 09 42 of per mail: ledenadm@reuma-arnhem.nl 

Informatieavond over Artrose en chirurgie bij artrose op donderdag 11 oktober 2012
Gratis informatieavond over Artrose en chirurgie bij artrose i.v.m. Wereldreumadag op 
donderdag 11 oktober 2012.
Aanvang 19.30 uur. Zaal open om 19.00 uur in het auditorium van het ziekenhuis Rijnstate 
Arnhem.
Lees verder, 
 
Nordic Walking
Dat bewegen goed is voor lichaam en geest is alom bekend.
Bewegen gaat botontkalking tegen, houdt gewrichten soepel, maakt spieren
sterker, is goed voor de conditie en ga zo maar door.
Lees verder,
 
Dagtrip op dinsdag 16 oktober
Dagtrip Wereld Reuma Dag
In oktober vindt weer de jaarlijkse Wereld Reuma Dag plaats. Deze dag organiseren wij samen 
met de Reuma Patiënten Vereniging Nijmegen.
Omdat deze dag dit jaar op vrijdag valt hebben wij deze verplaatst naar dinsdag 16 oktober 
2012.
Let op !!  Dagtrip 16 oktober 2012 verandering van opstapplaats voor de deelnemers 
die in Arnhem opstappen. Opstapplaats Arnhem: rond 08.45 uur vertrekken wij vanaf 
zwembad De Grote Koppel,  Olympus 29, 6832 EL Arnhem.
Lees verder, 
 
 
Tai Chi Tao
Tai Chi Tao wordt op drie locaties gegeven:
- Duiven op de maandag: groep 1 van 9.30 uur tot 10.30 uur groep 2 van 10.50 uur tot 11.50 
uur.
- Arnhem Presikhaaf in de Weldam donderdags van 11.00 uur tot 12.00 uur.
- Arnhem Rijkerswoerd in de Bloemenburcht dinsdags van 13.45 uur tot 14.45 uur. U kunt in 
overleg met de docente instromen.
Informatie over Duiven en de Weldam José Bugter 026 – 3114077
Informatie over de Bloemenburcht Brigitta D’Apice 026 - 3810098
Lees verder,
 
 
Reuma kennis quiz
Heeft u de Reuma Kennis Test al eens gedaan? Dit is een laagdrempelige quiz waarmee het 
Reumafonds mensen informeert over
reuma met behulp van negen vragen en uitgebreide antwoorden. De test wordt veel ingevuld 
en goed gewaardeerd. Deelnemers aan de quiz
maken overigens kans op een boek van reumatoloog Reesema, met interessante en boeiende 
verhalen uit de praktijk.
Doe de test op   www.reuma-arnhem.nl  
 
Reumafonds tegen schrappen medicijn SLE

Samen met de patiëntenverenigingen voor systemische lupus erythematodes (SLE), Lupus 
Nederland en NVLE, heeft het Reumafonds een brief aan minister Schippers van 
Volksgezondheid gestuurd over het schrappen van de vergoeding van de biological belimumab. 
Lees verder,

http://reuma-arnhem.us5.list-manage.com/track/click?u=e465204b3fa56712db13452ce&id=6188b6d787&e=542c6f1a8f
http://reuma-arnhem.us5.list-manage.com/track/click?u=e465204b3fa56712db13452ce&id=351365c44e&e=542c6f1a8f
http://reuma-arnhem.us5.list-manage.com/track/click?u=e465204b3fa56712db13452ce&id=b4c7141378&e=542c6f1a8f
http://reuma-arnhem.us5.list-manage1.com/track/click?u=e465204b3fa56712db13452ce&id=418ab40ef3&e=542c6f1a8f
http://reuma-arnhem.us5.list-manage.com/track/click?u=e465204b3fa56712db13452ce&id=0ca57d3782&e=542c6f1a8f
http://reuma-arnhem.us5.list-manage1.com/track/click?u=e465204b3fa56712db13452ce&id=1dbd6cfb85&e=542c6f1a8f
http://reuma-arnhem.us5.list-manage.com/track/click?u=e465204b3fa56712db13452ce&id=e88382f8df&e=542c6f1a8f


Vriendelijke groet
 

Chris Maijer
Oranjestraat 19
6921 ZH DUIVEN
e-mail: secretariaat@reuma-arnhem.nl
 

FaceBook          Twitter    @ReumaArnhem  

 

http://reuma-arnhem.us5.list-manage1.com/track/click?u=e465204b3fa56712db13452ce&id=e6a0268e58&e=542c6f1a8f
http://reuma-arnhem.us5.list-manage.com/track/click?u=e465204b3fa56712db13452ce&id=2782c256ba&e=542c6f1a8f
mailto:secretariaat@reuma-arnhem.nl

	Reumafonds tegen schrappen medicijn SLE

