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Roerige tijden
Het zijn roerige tijden maar gelukkig kunnen we nu weer knutselen, naar hydrotherapie en naar de
Algemene Leden Vergadering en misschien kunnen we langzamerhand ook weer eens een activiteit
gaan plannen. Kleine stapjes maar we kunnen weer vooruit. Met kleine stapjes dingen doen zijn we wel
gewend en we weten dat we dan ook komen waar we willen. En anders nemen we een andere weg.
Mensen met reumatische klachten zijn doorzetters.

Algemene Leden Vergadering 30 maart 2022
De Algemene Leden Vergadering hopen we dit jaar te houden op woensdag 30 maart om 14.00 uur in
'De Schuur' in Merum
U heeft de uitnodiging in uw mailbox ontvangen.
Tijdens de Algemene Leden Vergadering leggen wij als bestuur verantwoording af over het afgelopen
jaar aan u als leden. Daarom vinden wij het een belangrijke vergadering.
Maar we weten ook dat het nu niet het hoogtepunt van uw middag zal zijn want dat zal waarschijnlijk de
tombola en de gezelligheid zijn. Dus kom gewoon!

Knutselmiddagen
De knutselmiddagen gaan ook met steeds meer zekerheid door. We hebben de volgende data gepland:
elke 3e dinsdagmiddag van de maand dus voor de komende tijd zijn dit de data
Datum in maart nog onduidelijk vanwege de verkiezingen
Dinsdag 19 april 2022
Dinsdag 17 mei 2022
U kunt vanaf 13.15 uur terecht tot uiterlijk 16.00 uur. De eindtijd is een harde tijd. Komt u met
personenvervoer? Kom dan rond 13.15 uur en laat u wat vroeger op halen anders moet u buiten wachten
en dat is niet zo prettig.
Tijdens de knutselmiddagen zijn er een aantal dames altijd bezig met het maken van kaarten (borduren,
hobbydots etc.) ook is er gelegenheid tot knutselen. Soms spreken we af om gezamenlijk iets te doen
maar het is ook mogelijk om uw eigen project mee te nemen en daar gezellig aan te gaan werken.
We hebben ook een kast met knutsel spullen mocht u die niet thuis hebben. Maar gewoon gezellig
komen om te praten is ook helemaal prima. De koffie of thee kost €1,20
We zien u graag in Wijkcentrum Tegelarijveld
Schepen van Hertefeldstraat 26A
6042 XW Roermond (Maasniel)

Hydrotherapie
Van 28 februari tot 5 maart is er geen hydrotherapie i.v.m.carnaval. Er is nog geen ruimte voor grote
feesten maar op kleine schaal kan er toch weer wat gevierd worden daar heeft u dan de tijd voor.
De laatste covid richtlijnen voor de zwembaden (van 16 februari 2022) vind u via deze link
https://water-vrij.nl/organisaties/

Meldactie hulpmiddelen wat zijn jouw
ervaringen?
Met een hulpmiddel kan veel misgaan. Denk aan het aanvragen ervan, de levering, het onderhoud
of bij een verhuizing. En dat zijn nog maar een paar voorbeelden waarover afgelopen jaren veel
aan de bel werd getrokken. Daarom hebben alle partijen die betrokken zijn bij hulpmiddelen in

2021 afspraken gemaakt over hoe het beter kan en moet gaan. Meldactie Hulpmiddelen is hiervoor
in het leven geroepen.
7 februari 2022
Verschillende partijen zijn betrokken bij de Meldactie Hulpmiddelen. Patiëntenorganisaties, gemeenten,
zorgverzekeraars, zorgkantoren, het UWV en leveranciers hebben elkaar beloofd het leven voor mensen
die van een hulpmiddel afhankelijk zijn gemakkelijker te maken. De betrokken patiëntorganisaties willen
dit jaar kijken of de afspraken helpen. Worden ze nageleefd? Worden problemen snel opgepakt en
verholpen?
Doe mee aan de Meldactie Hulpmiddelen
Samen met Ieder(in), CP Nederland, DON, EMB Nederland, Per Saldo en Spierziekten Nederland vraagt
de Patiëntenfederatie om jouw hulp. Heb je sinds 1 januari van dit jaar een hulpmiddel aangevraagd,
gekregen of gebruikt? Deel dan jouw ervaringen. Er wordt gevraagd naar positieve én negatieve
ervaringen. Alleen zo kan de Patiëntenfederatie inzicht krijgen of de gemaakte afspraken ook echt leiden
tot verbeteringen.
Nog geen ervaringen?
Mocht je nu nog geen ervaringen hebben met een hulpmiddel maar bijvoorbeeld wel in de wacht staan,
gebruik deze vragenlijst dan als je het hulpmiddel hebt gekregen. Vertel later wat je ervaringen daarmee
zijn. Vul de vragenlijst van deze meldactie in. Zo kunnen we met elkaar de zorg uiteindelijk beter maken!
Wie meer dan één hulpmiddel heeft, kan kiezen. Of je vult voor elk hulpmiddel de vragenlijst apart in, of
je kiest er één uit en vult daarvoor de vragenlijst in. Over het algemeen geldt: hoe meer ervaringen hoe
beter.
De vragenlijst is bedoeld voor mensen die na 1 januari 2022 een ervaring hebben met:
- het aanvragen van een hulpmiddel,
- de levering van een hulpmiddel,
- onderhoud of reparatie van een hulpmiddel,
- of verhuizing met een hulpmiddel
Ga naar de vragenlijst https://nl.surveymonkey.com/r/MeldactieHulpmiddelenPF
Bron: Meldactie Hulpmiddelen: wat zijn jouw ervaringen? - ReumaMagazine

Collecte 2022 Helpt u ook mee?
Of u nu aan de deur geeft aan de collecte van ReumaNederland, of zelf meehelpt met collecteren: alle
beetjes helpen.
Door Corona konden we twee jaar lang niet langs de deuren. Hierdoor zijn we veel geld misgelopen.
Geld dat heel hard nodig is voor bijvoorbeeld wetenschappelijk onderzoek, naar reumatoïde artritis,
artrose en jeugdreuma. Dit jaar kan het wel!
We hebben de opbrengst hard nodig. Ons doel is om samen te zorgen voor een beter leven met reuma
vandaag. Daarom is iedere bijdrage belangrijk, groot en klein, in tijd of in geld. Veel kleine beetjes maken
namelijk een groot verschil! Steun ons daarom en doe mee! De collecteweek is van 21 tot en met 26
maart
Collectant worden? Stuur een mail aan vrijwilligers@reumanederland.nl of bel 020 589 64 80. U kunt ook
digitaal collecteren. Maak een digitale bus aan op reumanederland.digicollect.nl
Beschermvrouwe Prinses Beatrix
Ambassadeur Anita Witzier
Erkend als ANBI
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