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Op	6	maart	stuurden	wij	U
onze	vorige	Nieuwsbrief.
Wat	is	er	in	die	tijd	veel
gebeurd.	Als	gevolg	van
het	Coronavirus	staat	de
wereld	een	beetje	stil.	Ook

wij	als	vereniging	moesten	eigenlijk
meteen	vanaf	dat	moment	diverse
belangrijke	beslissingen	nemen.	We
begonnen	om	u	een	waarschuwing	te
sturen	en	vervolgens	volgden	al	snel	het
stilleggen	van	al	onze	activiteiten	en	het
uitstellen	van	de	jaarvergadering	van	18
maart.
Wij	realiseren	ons	dat	de	uitbraak	van	het
Coronavirus	voor	iedereen	grote
consequenties	heeft.	Voor	u	prive,	voor
ons	in	de	vereniging.
Binnen	de	vereniging	doen	wij	ons	uiterste
best	om	die	zaken	die	door	moeten	lopen
zo	goed	mogelijk	door	te	laten	gaan.	We
zoeken	het	overleg	met	de	Gemeente
over	het	zwembad	en	met	onze
fysiotherapeuten,	van	Dona	Fysiotherapie
en	vanTopfysiotherapie	Schijndel,	en	Zen
Natuurlijk	die	de	yoga	verzorgt.We	zijn	blij
dat	we	inmiddels	bericht	hebben	dat	de
yoga	in	april	online	wordt	aangeboden.
We	hebben	intern	afscheid	genomen	van
Leidi	Dam	en	Diny	Schwiebbe	als
bestuurslid.	Gelukkig	is	Astrid	Davis	al
zeer	actief	om	ons	als	nieuw
voorgedragen	bestuurslid	te
ondersteunen.	Uiteraard	komen	wij	hier
op	de	uitgestelde	jaarvergadering	nog	op
terug.
Samen	met	u	moeten	wij	afwachten	hoe
deze	pandemie	verder	verloopt.	We
moeten	vertrouwen	op	de	deskundigen
van	o.a.	het	RIVM	en	de	wijsheid	van	ons
kabinet.	Laten	we	vooral	hun	adviezen	en
besluiten	volgen	in	de	hoop	dat	we	deze
moeilijke	tijd	zo	goed	mogelijk	doorkomen.
We	hebben	elkaar	hard	nodig,	voor
onszelf	en	voor	de	ander.
Maar	ik	geloof	en	vertrouw	erop	dat	we
hier	samen	uiteindelijk	goed	uit	gaan
komen.
Het	bestuur	wenst	u	toe	dat	u,	uw	gezin,
uw	familie	en	vrienden	bespaart	blijft	van
het	virus	of	alleen	getroffen	wordt	door	de
milde	vorm.	Wij	weten	echter	inmiddels
dat	er	ook	leden	ernstig	ziek	zijn
geworden	door	het	virus.	Wij	willen	hun	en
hun	familie	namens	de	hele	vereniging	het
allerbeste	wensen.	Sterkte	en	hopenlijk
een	voorspoedig	en	volledig	herstel.	Wij
wensen	u	allen	veel	kracht	en	sterkte	in
deze	voor	ons	allen	bedreigende	situatie.
Zorg	alstublieft	goed	voor	uzelf	en	wij
hopen	u	allen	weer	zo	snel	mogelijk	te
treffen.
Om	u	hierbij	een	beetje	te	helpen	heeft
het	bestuur	gemeend	wat	acties	te
ondernemen.	Ondanks	alles	moeten	we
proberen	actief	te	blijven	en	proberen	wat
te	lachen.	U	weet	het:	"Een	dag	niet
gelachen	is.............".
Een	van	die	acties	is	deze	super
gevulde	Extra	Nieuwsbrief.	Wij	hopen	u
hiermee	op	een	positieve	manier	te
helpen	om	ondanks	alles	toch	nog	te
lachen	en	deze	moeilijke	tijd	zo	goed
mogelijk	door	te	komen.	Naast	de	lach
ook	nog	wat	specifieke	info,	tips,mooie
foto's	en	lekkere	gerechten.
In	deze	Nieuwsbrief	vindt	u	ook	een
verslag	van	de	verrassingsactie	waarbij
alle	leden	een	bosje	bloemen	aangereikt
kregen.	Mogelijk	gemaakt	door	Plus
Eijkemans	in	Schijndel.	In	deze
Nieuwsbrief	vindt	u	diverse	foto's	van
deze	actie.Uit	de	vele	reacties	van	onze
leden	bleek	dat	deze	actie	in	goede	aarde
is	gevallen.
En......in	deze	Nieuwsbrief	vindt	u	nog	een
aanbod	van	een	bevriende	ondernemer.
Daarbij	valt	nog	wat	te	verdienen	als	u
snel	reageert!
Dus.......	geniet	van	deze	Nieuwsbrief	en
tot	ziens!

Met	vriendelijke	groet,

Berry	Dekkers
Voorzitter	Reuma-beweeggroep
"De	Meierij"..

Hoi	allemaal,

Omdat	mijn	vriendin	in
‘nood’	zat	omdat	er	weinig
voorraad	mondkapjesover
waren	in	het
verzorgingshuis	‘
Het	Andere	Wonen’	,	waar

ze	directeur	van	is,	hebben	wij	met	een
groepje	vriendinnen	zelf	mondkapjes
gemaakt’.
Zo	van	iets	negatiefs	iets	positiefs
gemaakt.
En	het	was	nog	gezellig	ook!	Ik	met	zoon
en	schoondochter	geknipt,	naar	andere
vriendin	gebracht	en	die	weer	thuis	met
dochter	in	elkaar	genaaid.
Voelde	goed	om	iets	terug	te	kunnen	doen
voor	de	hard	werkende	mensen	in	de
zorg!

Groetjes	Esther	van	der	Velden
	

Het	tweede	stuk	dat	Josine
Jetten	onder	onze
aandacht	wil	brengen	gaat
over	wat	je	zelf	kunt	doen
om	je	longfunctie	in	goede
conditie	te	houden.
Het	zijn	eenvoudige

oefeningen	die	iedereen	kan	doen	en
relatief	beperkt	zijn	in	tijd.
De	bijdrage	bevat	dermate	veel	foto's	dat
plaatsing	hiervan	niet	goed	mogelijk	is	in
deze	Nieuwsbrief.

U	kunt	deze	bijdrage	wel	vinden	op	onze
website:

http://reumabeweeggroepdemeierij.nl

	Wilt	u	meer	weten	over	Jin	Shin	Jyutsu
neem	dan	contact	op	met	Josine	Jetten	of
kijk	op	:
http://jinshinjyutsu.be

Ik	kwam	er	maar	niet	aan
toe	:	knap	worden	

Vroeger	smeerden	mijn
dochters	al	met	van	alles,
wat	ze	ergens	gelezen
hadden,	mij	in.	Ik	was	hun

	proefkonijn.
Jaren	kreeg	ik	dus	vieze	brouwsels
opgesmeerd	plakkerig	en	soms	toch	echt
niet	welriekend.

Nu	dan	maar	eens	uit	een	potje,	het	echte
werk	zo	te	zeggen	maar	of	t	zal	helpen
Mijn	gezicht	begint	al	te	kraken

Hierbij	daag	ik	mijn	medezwemmers	tot
een	gekke	bek	challenge	uit

Kom	op	laat	maar	eens	zien,	met	of
zonder	verhaaltje	erbij

Met	vriendelijke	groet,

Clementine	Helling	-	van	Geenen
06-21941981

Het	is	bijna	een	jaar
geleden	dat	ik	mede	door
de	aanvraag	van
Reumabeweeggroep	de
Meierij	een	Koninklijke
Onderscheiding	mocht
ontvangen:	Ridder	in	de
Orde	van	Oranje	Nassau.

Een	onderscheiding	voor	mijn
(vrijwillers)werk,	dat	ik	nog	steeds	met
veel	plezier	en	passie	mag	doen.
Ik	was	zeer	vereerd	en	geniet	er	nog
steeds	van.

Nu	wil	ik	hem	delen.
Delen	met	alle	mensen	in	de	vitale
beroepen	die	zich	in	deze	moeilijke
periode	voor	ons	inzetten.
Delen	met	alle	andere	vrijwilligers	die
overal	bezig	zijn	bij	verenigingen	en
instellingen	of	waar	dan	ook.
Delen	met	alle	mantelzorgers.
Ik	wens	hun	allen	het	allerbeste	toe	en
hoop	dat	zij	net	zo	veel	waardering	mogen
voelen	als	ik	destijds	bij	het	krijgen	van
mijn	lintje.

Wat	ook
leuk	is	in
deze	tijd.
Elkaar
gewoon	een
kaartje
sturen.

Niet	via	instagram,	facebook	of	wat	dan
ook.
Nee,	gewoon	via	de	post.

Onze	kinderen	hebben	deze	week	al	een
2x	hele	speciale	post	gekregen.	In	1
enveloppe	zat	een	klein
overlevingspakketje	met	o.a.
gepersonaliseerde	woordzoekers,
kleurplaten	en	stickers.
De	ander	bevatte	een	bericht	in	met
geheime	code.
In	ons	geval	vooral	bedoeld	voor	onze
kinderen	natuurlijk	maar	ook	wij	als
ouders	hadden	er	lol	in.

De	gepersonaliseerde	woordzoekers	kun
je	maken	op:
woordzoekermaken.nl

Zeg	nou	zelf.
Post	krijgen	is	toch	altijd	leuk

Groetjes	Chantal	Huijberts

Jin	Shin	Jyutsu	is	een	zeer
oude	vorm	van	Japanse
geneeskunst	en	helpt	om
de	energiestroom	in	ons
lichaam	(weer)	te
harmoniseren.
Dit	wordt	toegepast	door
een	daartoe	opgeleide

behandelaar	en	er	zijn	ook	fijne
toepassingen	voor	zelfhulp.	Hieronder
vind	je	een	zelfhulptoepassing	voor	het
immuunsysteem
	
	
Fijne	Jin	Shin	Jyutsu	Zelfhulp	om	het
immuunsysteem	een	BOOST	te	geven:
	
	
1.Leg	de	rechter	hand	over	de	linker
schouder	en	leg	tegelijkertijd	de	palmkant
van	de	linker	duim	om	beurten	op	de
nagel	van	de	linker	wijsvinger,
middelvinger,	ringvinger	en	pink:	je	maakt
steeds	een	ringetje	(doe	dit	liefst	zo’n	3
minuten	per	nagel).	Daarna	gaat	de	linker
hand	over	de	linker	schouder	en	leg	nu	de
palmkant	van	de	rechter	duim	op	de	nagel
van	de	rechter	wijsvinger,	middelvinger,
ringvinger	en	pink:	je	maakt	steeds	weer
een	ringetje	(3	minuten	per	nagel)

2.Leg	de	linker	hand	over	de	rechter
schouder	en	leg	tegelijkertijd	de	palmkant
van	de	rechter	duim	om	beurten	op	de
nagel	van	de	rechter	wijsvinger,
middelvinger,	ringvinger	en	pink:	je	maakt
steeds	een	ringetje	(3	minuten	per	nagel).
Daarna	gaat	de	rechterhand	over	de
rechter	schouder	en	leg	nu	de	palmkant
van	de	linker	duim	op	de	nagel	van	de
linker	wijsvinger,	middelvinger,	ringvinger
en	pink:	je	maakt	steeds	weer	een	ringetje
(3	minuten	per	nagel).	

Succes,	Josine	Jetten

Bekijk	de	webversie
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Woordje	van	de	Voorzitter:

Beste	leden	van	Reumabeweeggroep
"de	Meierij",
	

Foto's	van	Birgitte	Broeren:

Hallo	allemaal,

Hierbij	een	kleine	bijdrage	voor	de
Nieuwsbrief.
In	mijn	vrije	tijd	is	fotografie	een	hobby	van
me.	Daarom	ben	ik	ook	lid	van	fotoclub	Den
Dungen.
Elk	voorjaar	hebben	we	een	tentoonstelling,
waarbij	ieder	lid	enkele	van	zijn	mooiste	foto’s
tentoonstelt.	Helaas	kan	deze	vanwege
Corona	niet	doorgaan.
Misschien	worden	jullie	blij	van	enkele	van
mijn	foto’s:

Foto	1	is	genomen	in	de	Amsterdamse
waterleidingsduinen.	

foto	2	is	een	mooie	zonsondergang	aan	de
kust	in	Denemarken.

foto	3	is	een	prachtig	meer	in	Noorwegen.

Groetjes,

Birgitte	Broeren

Een	positief	verhaal	van	Esther
van	de	Velden:	Mondkapjes

Leidi	Dam:	Waarom	(af	en	toe)
vervelen	gezond	is

Weet	je	nog	toen	je	als	kind	uren	in	je	eigen
fantasiewereld	kon	doorbrengen?	Na	school
met	vriendjes	hutten	bouwen	of	met	poppen
spelen,	zonder	de	tijd	in	de	gaten	te	hebben.
Als	volwassenen	zijn	we	allemaal	'druk'	en	is
vervelen	bijna	een	taboe	geworden.	Vijf
redenen	waarom	het	toch	goed	is	om	je	af	en
toe	eens	ouderwets	te	vervelen.

Maar	eerst:	wat	is	vervelen	precies?	Volgens
psycholoog	Wijnand	van	Tilburg	treedt
verveling	op	wanneer	je	activiteit	niet	voldoet
aan	een	natuurlijke	behoefte	aan	prikkels.	Hij
denkt	dat	dat	een	signaal	is	om	jezelf	uit	een
zinloze	routine	te	halen.	'Dus	kan	verveling	je
motiveren	om	een	zinvollere	activiteit	te
ontplooien',	legt	Van	Tilburg	in	de	Volkskrant
uit.
Tegenwoordig	wordt	verveling	als	iets
negatiefs	gezien,	alsof	het	een	teken	is	dat	je
je	leven	misschien	niet	hebt	ingericht	zoals	je
dat	het	liefst	zou	willen.	Gelukkig	heeft	jezelf
af	en	toe	vervelen	ook	hartstikke	veel
gezondheidsvoordelen.

Het	is	niet	voor	niets	dat	Amerikanen	dit
Nederlandse	'niksen'	hebben	overgenomen:

1.	Het	maakt	je	creatiever
Je	staat	onder	de	douche	of	bent	in	de	tuin
aan	het	werk	en	ineens	krijg	je	allerlei	goede
ideeën.	Herkenbaar?	Dit	komt	doordat	je	even
uit	de	dagelijkse	ratrace	bent	en	je	hersenen
zich	op	iets	anders	kunnen	focussen,
waardoor	je	geest	weer	ruimte	krijgt	voor
creativiteit.	Volgens	hoogleraar
menswetenschappen	Alan	Lightman	worden
de	grootste	ontdekkingen	zelfs	gedaan	als
wetenschappers	tussen	hun	drukke	werk	door
aan	het	'lummelen'	zijn.	Dat	geeft	wel	aan	hoe
belangrijk	het	is	voor	je	brein	om	af	en	toe
even	helemaal	niets	te	doen.

2.	Je	voelt	je	kalmer	en	gelukkiger		
Sinds	de	komst	van	de	smartphone	en	sociale
media,	zoals	Facebook	en	Instagram,	zijn	we
altijd	online	en	verbonden	met	de	wereld.	Uit
meerdere	internationale	studies	blijkt	dat	dit
leidt	tot	een	toename	aan	psychische
klachten,	zoals	angstgevoelens,	depressies
en	burn-outs,	vooral	onder	jongeren.
Veel	sociologen	en	psychologen	denken	dat
dit	komt	doordat	zij	bang	zijn	om	iets	te
missen	en	om	niet	bij	te	blijven,	waardoor	ze
zich	continu	onrustig	en	angstig	voelen.
Zodra	je	je	telefoon	even	uitdoet	of	weglegt	en
je	aandacht	op	jezelf	richt,	voel	je	je	al	snel
kalmer.	Je	zult	zien	dat	als	je	tijd	maakt	om	op
te	laden,	je	je	daarna	juist	weer	energieker
voelt.	En	dat	je	weer	meer	zin	hebt	om	de
dingen	te	doen	die	je	gelukkig	maken.	

3.	Het	is	goed	voor	je	persoonlijke
ontwikkeling
Als	je	af	en	toe	even	een	moment	neemt	om
letterlijk	en	figuurlijk	stil	te	staan,	kun	je	erna
weer	met	meer	aandacht	en	focus	doorgaan.
Dat	klinkt	tegenstrijdig,	maar	dat	is	het	niet.
Want	terwijl	je	lekker	aan	het	niksen	bent,	kun
je	reflecteren	op	jezelf	en	je	leven.	Hoe	voel	je
je?	Wat	vind	je	belangrijk	in	je	leven?	En	wat
wil	je	bereiken	op	persoonlijk	of	zakelijk
gebied?	Dat	zijn	allemaal	vragen	die	je	jezelf
kunt	stellen.
Lightman	vindt	deze	'stille	reflectie'	zelfs	een
essentieel	element	van	goed	en	gezond
functioneren.	Hij	voorspelt	dat	als	we	dit	te
weinig	of	niet	doen	ons	gevoel	van	identiteit
minder	zal	worden.	We	weten	dan	minder
goed	wie	we	zijn	en	wat	we	willen,	waardoor
we	verder	van	onszelf	af	komen	te	staan.
	
4.	Je	kunt	je	beter	concentreren
In	een	omgeving	zonder	veel	prikkels	merk	je
al	snel	dat	je	je	beter	kunt	concentreren.	Het
bleek	al	eerder	uit	onderzoek	dat	het	goed	is
voor	je	concentratie	om	een	pauze	van	het
werk	door	te	brengen	in	een	prikkelarme
omgeving,	zoals	de	natuur.	Volgens
hoogleraar	cognitieve	psychologie	Stefan	van
der	Stigchel	is	het	goed	om	je	brein	af	en	toe
even	af	te	sluiten	van	prikkels.	Hij	zegt
hierover	in	de	Volkskrant:	'In	de	natuur	kan	je
brein	weinig	anders	dan	niks	doen,	er	zijn
weinig	prikkels	om	op	te	reageren.'	Eigenlijk
werkt	je	concentratie	dus	hetzelfde	als	een
spier,	die	ook	zo	nu	en	dan	rust	nodig	heeft.
Hoewel	een	brein	in	rust	klinkt	alsof	het	niets
doet,	is	het	niet	helemaal	inactief.	Uit
experimenten	met	een	MRI-scanner	kwam
naar	voren	dat	als	een	brein	niets	te	doen
heeft	er	toch	in	bepaalde	hersendelen
activiteit	te	zien	is.	Dit	wordt	het	default	brain
network	genoemd:	het	standaardnetwerk.	In
dit	geval	schakelt	het	brein	over	op
dagdromen	en	zelfreflectie,	wat	ervoor	zorgt
dat	het	concentratievermogen	zich	kan
herstellen.	

5.	Je	krijgt	meer	zelfvertrouwen
Als	je	'nee'	zegt	tegen	de	ander,	zeg	je	'ja'
tegen	jezelf.	Je	hebt	vast	weleens	van	deze
uitdrukking	gehoord.	Natuurlijk	kom	je	soms
niet	onder	afspraken	uit,	bijvoorbeeld	wanneer
je	leidinggevende	iets	belangrijks	aan	je
vraagt,	of	wanneer	je	een	goede	vriend	of
vriendin	graag	wilt	helpen.	Het	is	alleen	toch
goed	om	niet	altijd	maar	'ja'	te	zeggen	op
afspraken	en	gewoon	eens	voor	jezelf	te
kiezen.	Doe	op	dat	moment	liever	helemaal
niets	of	iets	waardoor	je	volledig	kunt
ontspannen,	zoals	voor	je	uitstaren,	een	boek
lezen	of	een	warm	bad	nemen.
Als	je	af	en	toe	zo'n	moment	voor	jezelf
neemt,	zal	je	zien	dat	je	er	daarna	juist	beter
voor	een	ander	kunt	zijn.	Heb	je	van	jezelf
moeite	om	hierin	voor	jezelf	op	te	komen,
oefen	er	dan	vaker	mee.	Zo	zorg	je	goed	voor
jezelf	en	groeit	je	zelfvertrouwen.	

Bron(nen):
www.gezondheidsnet.nl/stress-en-burnout
Volkskrant
NRC	Handelsblad

Birgitte	Broeren:	een	mooie
zonsondergang	aan	de	kust	in
Denemarken

Mopje	van	Jan	Heijnen:

Een	vrouw	vertelt	haar	echtgenoot:
“Rutte	heeft	gezegd	dat	een	mondkapje	en
handschoenen	genoeg	is	om	naar	buiten	te
gaan.	Dat	heb	ik	gedaan,	maar	ik	zag	dat	alle
anderen	ook	een	trui	en	een	broek	aan
hadden.”

Nog	een	mopje	van	Jan	Heijnen:

Een	thuiswerker:
“Sta	ik	bij	de	koffieautomaat	wat	te	flirten	met
de	koffiejuffrouw,	blijkt	het	mijn	eigen	vrouw	te
zijn.”.
	

Chantal:	op	kroegentocht

Evelien	Ross:	Mooi	Schotland

Berry	Dekkers:	Gratis	Diner

Een	bevriende	restauranthouder	was	zo	onder
de	indruk	van	onze	verrassingsactie	dat	hij
niet	achter	wilde	blijven.
Nu	hij	zijn	restaurant	helaas	heeft	moeten
sluiten	heeft	hij	de	tijd	en	mogelijkheid	om	iets
te	doen	wat	hij	normaal	niet	doet.	Hij	gaat
speciaal	voor	5	leden	van
Reumabeweeggroep	de	Meierij,	en
uiteraard	hun	huisgenoten,	een	exclusief	diner
bereiden.	Zaterdagavond	zal	dat,	in	overleg
met	de	winnaars,	compleet	aan	huis	worden
bezorgd,	met	alles	erop	en	eraan.In	overleg
ook	met	1	persoon	die	zal	zorgdragen	voor	de
bediening.
Hoe	kunt	u	hiervoor	in	aanmerking	komen.
Simpel,	U	stuurt	vandaag	nog	een	mailtje	naar
L.H.T.Dekkers@gmail.com	.	In	dit	mailtje	geeft
U	aan	dat	u	graag	in	aanmerking	wilt	komen
voor	dit	geweldige	aanbod.	Tevens	geeft	u
aan	dat	een	verslag,	met	foto,	in	de	volgende
Nieuwsbrief	mag	worden	geplaatst.
Morgen	donderdag	2	april	zullen	de
restauranthouder	en	ik	de	prijswinnaars
trekken	uit	de	ingezonen	mailtjes	en	zullen	de
prijswinnaars	persoonlijk	berichten.
Let	op:	gebruik	uitsluitend	bovenstaand
mailadres.	Het	zou	jammer	zijn	als	uw	reactie
niet	op	het	goede	adres	aankomt	en	dus	niet
meedingt	naar	deze	geweldige	prijs!

Met	vriendelijke	groet,

Berry	Dekkers
	

Astrid	Davis:	Mijn
uitgaansagenda......................?
	

Chantal	Huijberts	en	haar
kinderen:	Een	fleurig	bedankje

Samen	(mijn	kinderen	en	ik)	hebben	we
geknutselt.	We	hebben	allemaal	en	mooie
regenboog	gekleurd.	Om	iedereen	die	langs
ons	huis	loopt	een	beetje	op	te	vrolijken.
Er	staat	bij	de	regenbogen	ook	#zorg	voor
elkaar.

Daarnaast	hebben	we	een	heel	groot	hart
geknipt	en	erbij	geplakt.	Dit	als	dank	voor
iedereen	die	in	welke	vorm	dan	meehelpt	in
deze	moeilijke	tijd.

Wij	worden	er	ondanks	alles	heel	vrolijk	van
als	we	er	naar	kijken.

Groetjes	Chantal	Huijberts

Josine	Jetten:	Longfunctie

Chantal	Huijberts:Ga	je	mee	op
beren	jacht

Op	schijndel	Online	verscheen	een	leuk
berichtje	over	een	berenjacht.	Speciaal	voor
de	kindern	maar	ook	zelf	leuk	om	te	doen.

Een	wandeling	maken	in	open	lucht	is	nu	nog
mogelijk	hierdoor	om	dit	voor	kinderen	nog
leuker	te	maken	is	er	vanuit	Australië	een	leuk
initiatief	over	komen	waaien.	Berenjacht!
De	regels	van	die	berenjacht	zijn	simpel	je
plaatst	een	beer	voor	je	eigen	raam	en	zoekt
tijdens	een	wandeling	in	jouw	buurt	naar
andere	beren.	Als	veel	mensen	dit	oppikken
maken	we	het	dagelijkse	ommetje	voor
kinderen	nog	leuker.
De	berenjacht	komt	overgewaaid	uit	Australië
en	het	Verenigd	Koninkrijk.	Het	populaire
prentenboek	‘We	gaan	op	berenjacht’,
geschreven	in	1995	door	Michael	Rosen	en
Helen	Oxenbury,	diende	als	inspiratie.	Doe
mee	en	plaats	een	beer	aan	het	raam	voor	de
berenjagers!

Veel	plezier	tijdens	de	berenjacht.

Let	op	houdt	wel	netjes	1,5	meter	afstand	en
ga	alleen	in	je	eigen	buurt	wandelen	om	zo
druktes	op	andere	locaties	te	voorkomen.
Voor	de	kinderen	kun	je	de	beren
afstreepkaart	vinden	door	op	dit	bericht	te
klikken.

Clementine	Helling-van	Geenen:
Op	naar	schoonheid.......

Berry	Dekkers:	Delen..........

Verrassing	voor	alle	leden	van
Reumabeweeggroep	de	Meierij:
.
Op	vrijdag	27	maart	ontvingen	alle	leden	van
Reumabeweeggroep	een	verrassing:

❤een	klein	gebaar	in	deze	moeilijke	tijd!	
	
Reuma	is	een	verzamelnaam	voor	meer	dan
100	verschillende	aandoeningen	van	je
‘bewegingsapparaat’,	die	niet	door	een
ongeval	zijn	veroorzaakt.	Je
‘bewegingsapparaat’	bestaat	uit	je	gewrichten,
spieren,	pezen	en	botten.	Het		zorgt	ervoor
dat	je	je	lichaam	kan	bewegen.	Bij	sommige
reumatische	aandoeningen	zijn	ook	de
organen	betrokken.	Organen	zijn	bijvoorbeeld
je	longen,	je	hart	of	je	nieren.
Iedereen	kan	reuma	krijgen,	op	elke	leeftijd	en
daarom	stond	op	27	maart	bij
Reumabeweeggroep	de	Meierij	in	het	teken
van	zorgen	voor	elkaar.	Veel	van	onze	leden
in	Den	Bosch,	Berlicum,	Veghel,	Loosbroek,
Gemonde,	Middelrode,	Den	Dungen,	Sint
Michielsgestel,	SCHIJNDEL,	Wijbosch	en	Sint
Oederode	hebben	de	chronische	ziekte	reuma
en	zijn	daardoor	dmv	de	Corona	crisis	aan
huis	gekluisterd.	Ze	zijn	bang	om	onder	de
mensen	te	komen	en	besmet	te	raken.
Logisch	ook,	want	ouderen	en	chronisch
zieken	hebben	het	extra	moeilijk	in	deze	tijd.
Gelukkig	kwam		de	voorzitter	van	Reuma
Vereniging	de	Meierij	met	een	geweldig	idee
om	al	deze	mensen	te	verrassen	met	een	bos
bloemen.	Om	ze	te	laten	weten	dat	we	aan	ze
denken	en	om	ze	net	zoals	we	onze	zorg
mensen	steunen	een	❤	Hart	onder	de	riem	te
steken.	Dit	idee	werd	meteen	omarmd	door	de
lokale	supermarkt	Plus	Eijkemans.	Wim
Eijkemans	doneerde	maar	liefst	100	bossen
tulpen	voor	onze	lokale	vereniging.	Wat	een
geweldige,	liefdevolle	schenking.	Om	alles
Corona	proof	bij	onze	leden	te	kunnen
bezorgen	doneerde	Kanters	ons	papieren
tasjes	zodat	we	de	bos	tulpen	aan	de	deur
konden	hangen	en	de	bestuursleden	veilig
hun	vrijwilligerswerk	konden	doen.	Samen
slaan	we	ons	door	deze	Corona	crisis	heen,
want	we	zijn	allemaal	onderdeel	van	ons
eigen	stukje	zorg	❤
	
Met	vriendelijke	groet,

Astrid	Davis	Vugts

Trudy	v.	d.	Heijden:	Laten	we
positief	blijven

Corona	houdt	ons	allemaal	in	de	greep.
Beperkt	in	het	uitgaan	en	contacten	brengt	het
ook	positieve	dingen	met	zich	mee	die	we	in
krant	en	T.V	kunnen	lezen	en	horen	van	eten
rond	brengen	tot	een	bloemetje	van	ons
bestuur.
Voor	mijzelf	houdt	het	in	dat	nu	eindelijk	de
ramen	eens	blinken	omdat	ik	nu	de	tijd	neem
om	ze	te	wassen	en	de	kasten	eens	van
binnen	en	buiten	schoon	gemaakt	worden.	Ja
een	soort	voorjaars	schoonmaak	die	onze
ouders	hoog	in	het	vaandel	hadden	staan	en
bij	mij	nog	wel	eens	blijft	liggen.	Andere
afspraken	zijn	dan	belangrijker	zoals	fietsen
zwemmen	yoga	ga	zo	nog	maar	even	door.
De	kleinkinderen	zien	we	nu	op	whats	app	iets
waar	ik	eerder	niet	aan	dacht	en	apart	je
kleinkind	zien	groeien	via	whats	app	haha	of
binnen	kijken	door	het	raam	om	toch	een
glimp	ervan	op	te	vangen.	Laten	we	positief
blijven	en	eens	hartelijk	lachen	alleen	of
samen	om	de	klein	dingen	die	langs	komen.
Ik	zie	jullie	weer	in	het	zwembad	en	o	wat
hebben	we	elkaar	dan	veel	te	vertellen	dat
krijgen	we	nooit	voor	elkaar	in	10	minuten	aan
het	begin	van	de	les	HAHA	Laten	we	positief
blijven.
Voor	allemaal	een	goede	week	en	blijf	gezond
Trudy	vd	Heijden

Birgitte	Broeren:	In	de
Amsterdamse
Waterleidingsduinen

Eveline	van	Beers:	Ruimte	geven
aan	pijn

Door:	Gijs	Jansen

De	grootste	furore	die	mindfulness	tot	op
heden	heeft	gemaakt,	is	bij	mensen	met
chronische	pijn.	Het	blijkt	dat	als	je	jezelf
consequent	traint	in	het	bewust	voelen	van
pijn,	je	dan	(gek	genoeg)	veel	minder	last	hebt
van	die	pijn.	Zelf	verklaar	ik	dit	op	basis	van
het	feit	dat	we	pijn	vaak	veel	te	weinig	ruimte
geven.	Je	wilt	dan	als	het	ware	een	relatief
groot	pijnmonster	in	een	veel	te	klein	doosje
stoppen.	Met	als	gevolg	dat	het	doosje	heel
explosief	wordt.	Het	monster	krijgt	zó	weinig
ruimte,	dat	het	de	hele	tijd	uit	wil	breken.

Mindfulness	maakt	het	monster	niet	kleiner,
maar	de	doos	waarbinnen	het	monster	mag
bewegen	juist	groter.	Hierdoor	krijgt	je	pijn	dus
ruimte	om	adem	te	kunnen	halen.
	

	Mindfulness	maakt	het	monster	niet	kleiner,
maar	de	doos	waarbinnen	het	monster	mag
bewegen	juist	groter.	Hierdoor	krijgt	je	pijn	dus
ruimte	om	adem	te	kunnen	halen.
	

Misschien	herken	je	dit,	dat	je	hele	moeilijke
dingen	vaak	heel	weinig	ruimte	geeft.	Dit	doen
we	vaak	omdat	we	het	oneerlijk	vinden,	of
omdat	we	vinden	dat	we	ons	niet	aan	moeten
stellen.	‘Want	er	is	al	zoveel	echt	leed	op	de
wereld,	zoals	in	Syrië,	dus	we	moeten	gewoon
een	paracetamolletje	nemen,	en	verder	vooral
niet	te	veel	zeuren.’
Dit	kan	en	mag	je	allemaal	vinden.	De	vraag
is	alleen	of	je	op	die	manier	ook	krijgt	wat	je
wilt	hebben.	Want	vaak	gaat	je	pijn	daardoor
juist	nóg	meer	in	de	weg	zitten.	Vandaar	dus
de	vraag:	hoe	klein	is	het	doosje	waar	jij	jouw
pijn	op	dat	moment	in	probeert	te	stoppen?
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Vormen	van	Reuma	toegelicht:

In	vorige	Nieuwsbrieven	is	er	wat	verteld	over:
Acuut	Reuma	-	Artose	-	Axiale	SpA
-	Fibromyalgie	-	Hypermobiliteit	-	Ziekte	van
Lyme	-	Osteoporose	-	Fenomeen	van
Raynaud

JIN	SHIN	JYUTSU

In	deze	Nieuwsbrief	vindt	geen	specifieke
informatie	over	Reuma	maar	een	bijdrage	van
ons	lid	Josine	Jetten.
Zij	heeft	zich	bekwaamd	en	heeft	veel	kennis
van	de	Japanse	Geneeskunst.	Zij	hoopt
middels	twee	documenten	een	positieve
bijdrage	te	leveren	aan	uw	welbevinden	in
deze	tijd	waarin	een	longontsteking	op	de	loer
ligt.
Het	ene	stuk	gaat	over	Fijne	Jin	Shin	Jyutsu
Zelfhulp	om	het	immuunsyteem	een	BOOST
te	geven.
Het	tweede	stuk		gaat	over	Zelfhulp
stappenpatroon	linker	en	rechter	longstroom.
Dit	stappenpatroon	kun	je	als	preventie	en	als
ondersteuning	gebruiken	voor	een	goede
longfunctie.	Uiteraard	dient	dit	stappenpatroon
niet	ter	vervanging	van	de	reguliere
gezondheidszorg.
U	vindt	beide	stukken	hier	in	deze
Nieuwsbrief.

Tonny	Smits-Foolen:	Een
positieve	wending......

Mijn	man	en	ik	gaan	nu	elke	dag	tenminste	1
1/2	uur	of	langer	wandelen	in	het
buitengebied.	We	nemen	dan	onze	rugzak
met	picknickspulletjes	mee	en	gaan	ergens
onderweg	op	een	bankje	zitten	lunchen	en
soms	zelfs	nog	even	een	beetje	lezen	in	een
lentezonnetje.
Wat	dat	betreft	is	een	e-reader	echt	een
aanrader,	gemakkelijk	mee	te	nemen	en
weegt	bijna	niets.
Op	deze	manier	kunnen	we	even	uit	huis	weg
zonder	gevaar	voor	anderen,	worden	we
lekker	ontspannen	van	en	is	goed	voor	onze
gewrichten....en	last	but	not	least.....hebben
weer	volop	tijd	voor	elkaar.

Groetjes
Tonnie	Smits-Foolen	(	vrijdaggroep)

	

Birgitte	Broeren:	een	prachtig
meer	in	Noorwegen

Evelien	Ross:	Schots	recept

Cock	a	leekie

Ingrediënten
1	kip,	1.5	kg
zeezout
zwarte	peper
1	bosje	met	laurier,	peterselie	en	tijm
samengebonden
1.5-2	l	kippenbouillon
500	gr	prei,	zonder	te	veel	loof
200	gr	gekookte	rijst
200	gr	gedroogde	ontpitte	pruimen

Bereidingswijze
Wrijf	de	kip	in	met	zout	en	peper	en	doe	het	in
een	grote	pan	met	de	bouillon	en	het	bosje
kruiden.	Als	de	bouillon	de	kip	niet	bedekt,
doe	er	dan	koud	water	bij.	Voeg	zout	en	peper
toe	en	breng	het	aan	het	borrelen.	Neem	de
schuim	weg	met	een	schuimspaan.	Draai	de
hitte	naar	de	laagste	stand,	bedek	de	pan
gedeeltelijk	met	het	deksel	en	laat	het	voor	30
minuten	doorborrelen	(de	oppervlakte	van	de
soep	moet	bijna	niet	bewegen.
In	de	tussentijd,	snijd	de	prei	diagonaal	in	1-2
cm	stukjes.	Doe	ze	ook	in	pan	and	laat	nog
doorwarmen	voor	30	minuten	totdat	de	kip
gaar	is.
Haal	de	kip	uit	de	pan	en	laat	hem	afkoelen.
Doe	de	rijst	en	pruimen	bij	de	bouillon	en	laat
weer	warmen	voor	15-20	min.	Haal	het	bosje
kruiden	eruit.	Scheur	het	kippenvlees,	gooi	het
velletje	en	de	botten	weg.	Gooi	het
kippenvlees	weer	in	de	pan.	Proef	het	en	dan
op	smaak	brengen.
	

Bijdrage	Chantal	Huijberts:

Christien	van	de	Ven:	Collage

Opkikker
	

Kookrecept	van	Jan	Heijnen:

	
En	een	lekker	recept:

Lekkere	witlof-kip-schotel
	
Ingrediënten	voor	twee	personen:
	
Ca.	200	gram	kipfilet	in	reepjes	gesneden
Ca.	500	gram	witlof
boter
1	sjalotje
bloem	(één	flinke	vork)
een	kwart	liter	kippenbouillon	(bouillonblokje)
Peper,	zout	en	één	theelepel	kerrie
	
Bereiding:
Snij	het	sjalotje	klein,	niet	heel	fijn,	je	moet	het
straks	wel	weer	terug	vinden	in	de	saus.	In	de
wok	een	steek	boter	heet	laten	worden	(niet
bruin!)	en	daarin	het	sjalotje	garen.	Als	het
glazig	is	gaan	de	blokjes	kip	–	met	zout	en
peper	bestrooid	–	erbij	en	deze	licht
aanbakken.	Dan	strooi	je	er	de	kerrie
overheen,	goed	omroeren.	Inmiddels	heb	je
het	witlof	ontdaan	van	de	harde	kern	en	in
stukken	van	ca	3	cm.	gesneden.	Het	witlof
gaat	bij	de	kip	en	lekker	roerbakken.
Misschien	–	afhankelijk	hoe	sterk	je	de
kerriesmaak	wilt	hebben,	doe	je	er	nog	wat
kerrie	bij.	Als	het	witlof	beetgaar	is	(de	kip	is
dan	ook	helemaal	gaar)	gaat	de	bloem	erbij,
goed	uitstrooien	en	even	flink	doorroeren.	Dan
onder	roeren	de	bouillon	toevoegen,	zodat
een	gebonden	saus	ontstaat.
	
Dit	is	lekker	over	rijst	en	met	een	lekker	glas
chardonnay	erbij!
	
Smakelijk	eten!
	
Jan,	25	maart	2020
	

Astrid	Davis	en	Partner	verbazen
zich:

Lukie	van	Dis:	Leven.......

Een	virus	waart	rond
men	huivert	en	zucht
de	aarde,	die	al	langer	kreunt
is	opgelucht!
	
Verontreiniging	vermindert
mensen	blijven	thuis
wat	ons	allen	hindert
is	de	media	–	de	ruis.
	
Agenda’s	blijven	ongevuld.
Geen	file-zeer
maar	eensgezindheid	meer	en	meer
en	de	mens:	heeft	maar	een	wens
	
weer	terug	naar	“vroeger”,	kan	dat	nog?
Net	als	vijfenzeventig	jaar	geleden
hunkert	men	naar	vrijheid,	toch?
In	gezondheid,	is	de	bede.
	
Met	elkaar	doen	we	ons	best
er	iets	van	te	maken:
collectiviteit	–	creativiteit	–	medemenselijkheid
zijn	zaken
waaraan	gehoor	wordt	gegeven.
Houden	we	vooral	dit	laatste	vast
dan	wordt	leven	LEVEN.
	
	
Lukie	van	Dis
	

Josine	Jetten:	Boost

Deze	e-mail	is	verstuurd	aan	{{email}}.	•	Als	u	geen	nieuwsbrief	meer	wilt	ontvangen,	kunt
u	zich	hier	afmelden.	•	U	kunt	ook	uw	gegevens	inzien	en	wijzigen.	•	Voor	een	goede

ontvangst	voegt	u	info@reumabeweeggroepdemeierij.nl	toe	aan	uw	adresboek.
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