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Al 30 jaar VVBP Midden-Limburg!! 

(1985-2015) 

Seizoensafsluiting 

Op 19 juli was de jaarlijkse wandeling en 
tevens seizoensafsluiting in Neer. De tocht 
werd dit jaar georganiseerd door Marli 
Silvrants. 

We verzamelden bij het onlangs 
gerenoveerde 300 jaar oude molenaars-
huis bij de Friedesemolen. 

 

Vandaaruit vertrokken we voor een 
wandeling langs de tuinidyle 
(Bijenlusthof), langs het terrein waar in 
augustus het EST (Europees Schutters 
Treffen) gehouden werd, een driedaags 
evenement waar 600 schutterijen uit 
Europa aan deelnamen. 

Verder langs de hoge oever en het 
mooiste panorama van de Maas en via de 
jachthaven langs de meanderende 
Neerbeek weer terug. 

 

Op het mooie zonovergoten terras van de 
Friedesemolen, onder het genot van koffie 
met vlaai of orginele Naerse paerevraeter 
en later speciale biertjes en wijn met 
heerlijke hapjes, voelden we ons echt god 
in Frankrijk.  
 

Naamswijziging Reumafonds 
 
Het Reumafonds verandert van naam en 
heet voortaan ReumaNederland. De 
nieuwe naam past bij de koers die een 
aantal jaren geleden is ingezet: van een 
traditioneel fonds dat vooral baanbrekend 
reumaonderzoek financiert naar een 
moderne patiëntenorganisatie die zich 
inzet voor meer dan 2 miljoen mensen met 
reuma in Nederland. 
 
ReumaNederland wil samen met mensen 
met reuma, artsen en onderzoekers, de 
politiek en het bedrijfsleven werken aan 
één doel: een betere kwaliteit van leven 
met reuma en richt zich daarbij op 
oplossingen die het leven met reuma 
verbeteren. Ook het sneller omzetten van  
resultaten uit reumaonderzoek in betere 
behandelingen, het sneller informeren van 
mensen met reuma over belangrijke 
ontwikkelingen en het geven van 
betrouwbare medische informatie behoort 
tot de speerpunten van ReumaNederland. 
Daarbij wil ReumaNederland vooral 
gebruik maken van de kennis en ervaring 
van echte ervaringsdeskundigen, wij als 
reumapatiënten. 
 
Wil je meer weten over ReumaNederland? 
Kijk dan op www.reumanederland.nl. 
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Onderzoek naar langdurige 
oefentherapie bij Axiale SpA 

Minister Bruins (Medische Zorg) heeft 
groen licht gegeven voor een onderzoek 
naar de effecten van langdurige 
oefentherapie bij mensen met ernstige 
vormen van reumatoïde artritis (RA) en 
Axiale Spondyloartritis (Axiale SpA).  

 

ReumaNederland is blij met het besluit 
van de minister. Sija de Jong, manager 
Patiëntenbelangen bij ReumaNederland: 
“Na het onderzoek hopen we het 
noodzakelijke bewijs te hebben dat 
langdurige oefentherapie bij deze groep 
patiënten werkt en daarom opgenomen 
moet worden in het basispakket.”  

Er is echter nog veel werk te verrichten 
voordat de onderzoeken kunnen starten. 
Ook duren de onderzoeken in totaal 4 
jaar. Op basis van de uitkomsten brengt 
het Zorginstituut Nederland vervolgens 
een advies uit om langdurige oefen-
therapie voor mensen met ernstige 
vormen van RA en Axiale SpA wel of niet 
in het basispakket op te nemen. 

 
 
 

16 okt. ’18 Arcen 

16 nov. ’18 Beugelavond 

30 mrt. ’19 Volleybaltournooi 

 

Vervallen therapie 
 

Op volgende datums vervalt de  therapie: 

16 okt. ’18   Arcen 

25 dec. ’18   Kerst 

 

Contactgegevens 

 
Bechterewvereniging  

Midden-Limburg 

Langveld 3 

5768 GP Meijel 

06-12224906 

info@bechterewmiddenlimburg.nl 

www.bechterewmiddenlimburg.nl 

 

 

Het bestuur 
 

 

 

Thijs Peters Voorz. 0475-565395 

Wilhelmien v. Enckevort Secr. 06-12224906 

Toon Kierkels Penn. 06-15024017 

Leon Wijnands Lid 0475-328185 

Wil Leenhouts        Lid 06-22323459 

 

Contactpersonen 

groep/therapeuten 

 
Middaggroep 

Leon Wijnands  0475-328185 

André Leijssen  0493-331034  

 

Avondgroep 

Kim Walraven  06-55491656 

Wilhelmien v. Enckevort 06-12224906 

mailto:info@bechterewmiddenlimburg.nl
http://www.bechterewmiddenlimburg.nl/



