Secretaris van RPV “De Baronie” is Rien Anthonissen, geboren in april 1947, geboren en getogen
Bredanaar. Sinds 1968 getrouwd met Jenny (ondersteunend lid van onze RPV), vader van een
dochter en een zoon en opa van drie (al grote) kleinkinderen. Rien stelt zich voor:
Sinds mei 2009 ben ik gepensioneerd. Voordien werkte ik als senior juridisch medewerker (zeg maar:
griffier) bij het team familierecht van de Rechtbank in Breda. De oude functiebenaming was:
gerechtssecretaris, dus in de rol van secretaris heb ik wel wat ervaring.
Ik ben een man van meerdere hobby’s en kan niet echt lang stilzitten. Of dat zo’n goede eigenschap
is? Mijn oudste hobby betreft de luchtvaart; als bouwer van plastic vliegtuigmodellen op schaal heb
ik een brede verzameling opgebouwd. Deze hobby is echter een beetje ondergestoft geraakt door
mijn andere interesses, zoals de fotografie maar vooral het tuinieren.
Samen met Jenny besteed ik veel tijd aan de tuin rond ons huis (voor, opzij en achter) en in onze
volkstuin op complex IJpelaar van de Vereniging Bredase Amateurtuinders. Van het bestuur van dit
complex ben ik sinds een aantal jaren bestuurslid, hoe kan het ook anders dan als secretaris. Onze
volkstuin is 288 m² groot en dat doen Jenny en ik samen, alleen zou ik het absoluut niet kunnen
bijhouden. Vooral de lichamelijke conditie legt mij beperkingen op, maar dat kennen de RPV-leden
vast wel.
Jenny en ik maken al sinds 1998 vrijwel jaarlijks tuinenreizen naar de mooiste tuinen in Nederland en
daar buiten. Dan maak ik foto’s en – steeds vaker – video’s om, eenmaal weer thuis daar een leuke
reportage van te produceren met beeld, tekst en achtergrondmuziek.
Overigens heb ik ook van onze kinderen, maar vooral van onze kleinkinderen veel foto’s en video’s
gemaakt die uiteraard dan ook weer op een DVD belanden, net als de reportages van de reizen.
Ik weet sinds 1998 dat ik de Ziekte van Bechterew heb, tegenwoordig heet dat axiale spondyloartritis, en ik ben sinds december van dat jaar lid van de Bechterew-oefengroep. Eerst hoorde die bij
de Reuma Patiënten Vereniging Breda e.o. en sinds juni 2014 bij RPV “De Baronie”. Toen ik lid werd
van de Bechterewgroep bestond die net 20 jaar, dus dat wordt in december 2018 al 30 jaar. Omdat
ook ik vond dat die gezellige, hechte groep moest voortbestaan heb ik meegewerkt aan de oprichting
van onze huidige RPV en sindsdien ben ik als secretaris zo’n beetje “spin in het web” en probeer er
mede voor te zorgen dat de drie beweeggroepen tot in lengte van jaren kunnen blijven voortgaan.
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