Mag ik me even voorstellen?
Mijn naam is Jacob Cornelis Kortleven, mijn roepnaam Sjaak
en ik ben 71 jaren jong, geboren in Vlaardingen. Ik ben
getrouwd met Erna, wij hebben een zoon Robert en een
dochter Miranda en niet te vergeten vier kleindochters;
Denise 15 jaar en Melanie 14 jaar van mijn zoon en
schoondochter, Malou 10 jaar en Emy 8 jaar van mijn dochter
en mijn schoonzoon.
Wij zijn in mei 1972 van Vlaardingen naar Etten Leur verhuisd. De verhuizing
kwam hoofdzakelijk door mijn werkzaamheden. Ik ben nu gepensioneerd, maar
in mijn werkzame leven was ik bij Shell hoofd van de afdeling Cost Engineering
te Moerdijk. Ik heb voor Shell ook jaren doorgebracht in Pernis en Den Haag.
Bij mij is op mijn 28 jaar Bechterew geconstateerd. Toch heb ik mijn hele leven
door kunnen werken. Na een ernstige ziekte (10 weken ziekenhuis) werd ik
tijdens mijn revalidatie in revalidatiecentrum “Revant” door de fysiotherapeut
erop gewezen dat ik me moest aanmelden bij de R.P.V. Breda e.o. Zo ben ik bij
de Bechterewgroep terecht gekomen.
Sinds ik in Etten Leur woon ben ik altijd met de jeugd bezig geweest. Zo was ik
10 jaar vice-voorzitter van de Stichting Peuterspeelzalen Etten Leur en circa 35
jaar betrokken bij de zwem- en poloclub Z&PC DIO, als voorzitter,
penningmeester en als coach. Vaak ook in twee functies tegelijk.
Mijn hobby’s zijn sportkijken zowel op TV als bij mijn kinderen en
kleinkinderen, vissen en reizen.
Nadat ik gehoord had dat de RPV Breda e/o er mee stopt per 30-6-2014 was
mijn gedachte, dit zal ons niet gebeuren. Ik heb een doorstartgroep
geformeerd van 5 personen. Vervolgens heeft de doorstart groep een
haalbaarheidsonderzoek gedaan. Welk onderzoek positief uitkwam en na heel
veel werk op korte termijn een nieuwe reuma vereniging opgericht.
Als voorzitter in het bestuur van RPV De Baronie gestapt. Het aangepast
bewegen in een oefengroep is immers voor elke reumapatiënt van groot
belang om goed te kunnen blijven functioneren. Ik hoop van harte dat wij met
alle leden een bloeiende en gezellige vereniging kunnen opbouwen! Mijn

gedachte over RPV “De Baronie” is dat het een sociale vereniging moet zijn;
voor iedere reumapatiënt bereikbaar.
Met vriendelijke groet,
Sjaak Kortleven

Even voorstellen
Al 67 jaar ga ik door het leven als Rien Anthonissen;
geboren en getogen Bredanaar en nooit ergens anders
gewoond (alleen tijdens militaire dienst). Ik ben ruim 46
jaar gelukkig met mijn Jenny. Wij hebben samen een
dochter die samen met haar man 3 kinderen heeft en een
zoon, ook getrouwd, geen kinderen.
Ik heb tot mijn pensioen 16 jaar als senior juridisch medewerker gewerkt bij de
Rechtbank in Breda. De eerste 6 jaar bij de sector handelsrecht en daarna een
jaar of tien bij het team familierecht. De laatste jaren was ik gespecialiseerd in
echtscheidings- en alimentatiezaken.
Ik ben een mens van velerlei interesses; samen met Jenny zijn wij echte
tuinliefhebbers, zowel de bloementuin als de groentetuin. Wij zijn beiden lid
van een planten vermeerderingsclubje waarin wij in een gezellige ontspannen
sfeer allerlei technieken beoefenen van het vermeerderen, zoals stekken,
enten en natuurlijk ook zaaien. Al jaren gaan wij op tuinenreis, meestal naar
Engeland, waarbij ik mijn tweede hobby, de fotografie, kan uitleven. Van de
meeste van onze tuinenreizen heb ik DVD’s gemaakt, met daarop een fotoshow
met achtergrondmuziek. Mijn oudste liefhebberij is echter de luchtvaart, met
name gericht op de bouw van schaalmodellen van vliegtuigen. Mijn zolder is
een soort mini-luchtvaartmuseum. Helaas kom ik er véél te weinig aan toe
omdat andere dingen zoals de tuin zoveel aandacht vragen.
Sinds mijn 25 jaar moet ik de ziekte van Bechterew onder de leden hebben.
Nadat ik zo vaak een oogontsteking had gehad dat de oogarts mij naar de
reumatoloog verwees, kwam aan het licht dat ik Bechterew had. Mijn huisarts
heeft dat nooit onderkend en dacht eerder aan een hernia. Gelukkig heb ik
voor de Bechterew zelden op mijn werk moeten verzuimen, alleen als de

oogontsteking (iritis of uveïtis) te ernstig was moest ik weleens gedwongen rust
nemen.
Ik ben in de doorstartgroep en vervolgens als secretaris in het bestuur van RPV
De Baronie gestapt omdat ook ik niet zou hebben gewild dat de
Bechterewgroep niet zou kunnen doorgaan. Het aangepast bewegen in een
oefengroep is immers voor elke reumapatiënt van groot belang om goed te
kunnen blijven functioneren. Ik hoop van harte dat wij met alle leden een
bloeiende en gezellige vereniging kunnen opbouwen!
Tot ziens bij de RPV De Baronie,
Rien.

Mag ik me even voorstellen
Penningmeester Toon Jaspers is geboren op 17 oktober
1938 te Etten-Leur, waar ik nu nog woon. Ik ben getrouwd
in 1964 en heb twee zonen, die ook weer getrouwd zijn en
nu heb ik inmiddels 4 kleinkinderen. Mooi verdeeld: twee
jongens en twee meisjes.
Bijna veertig jaar ben ik werkzaam geweest als boekhouder/
administrateur bij een Lederhandel, welke vroeger in Breda
gevestigd was aan de Hoge Steenweg, maar die in 1990 is verhuisd naar
Raamsdonksveer.
Mijn hobby’s zijn vissen (op de Oosterschelde) als lid van
Hengel¬sportvereniging “De Platvissers” te Etten-Leur en biljarten, als lid van
biljartvereniging DDD. eveneens te Etten-Leur. Door het biljarten ben ik ook
voorzitter geworden van de Etten-Leurse biljartcompetitie.
In de zeventiger jaren is bij mij de ziekte van Bechterew geconstateerd en sinds
1996 ga ik jaarlijks op kuurreis naar o.a. Slowakije en Hongarije. Op een van die
kuurreizen in 1996 werd ik geattendeerd op het bestaan van de
Reumavereniging en sinds 1997 ben ik dan ook lid geworden van de Reuma
Patiënten Vereniging Breda e.o. en toen ook l lid van de Bechterew Oefengroep
.
Toon Jaspers

