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Laat	ik	deze	keer
beginnen	om	de	wens
uit	te	spreken	dat	het
jullie	allemaal	goed	gaat.
Zo	niet,	dan	wens	ik
jullie	het	allerbeste	en

sterkte.

Hoewel	er	weer	verschillende	zaken
worden	opgestart	is	het	einde	van	de
beperkingen	die	ons	door	het
coronavirus	worden	opgelegd	nog
niet	in	zicht.	Ik	denk	dat	we	daar	als
maatschappij	nog	een	geruime	tijd	de
gevolgen	van	zullen	ondervinden.
Maar,	Samen	zijn	we	sterk!

Ook	in	onze	vereniging	zijn	nog	veel
zaken	onduidelijk	met	betrekking	tot
de	opstart.
Uit	contact	met	de	gemeente
Meierijstad	is	duidelijk	geworden	dat
voor	1	juni	het	zwembad	nog	niet
open	gaat.	Als	het	daarna	open	gaat
zullen	er	waarschijnlijk	de	nodige
voorwaarden	zijn.	Als	bestuur	gaan
wij	daarom	nu	uit	van	herstart	na	de
zomervakantie.	Zeker	omdat	wij	met
onze	leden	voorzichtig	willen	zijn,
Voor	de	yoga	weet	ik	op	dit	moment
niet	wanneer	we	weer	van	de	web-
yoga	weer	over	kunnen	gaan	naar	de
normale	situatie.
Ook	met	betrekking	tot	de	zakelijke
lasten	is	nog	niet	alles	duidelijk.
Uiteraard	proberen	we	als	dat
mogelijk	is	de	leden	tegemoet	te
komen.	Maar	hoe,	wat	en	wanneer	is
ook	voor	ons	nog	niet	duidelijk.
Wellicht	dat	we	op	onze	utgestelde
jaarveradering	daar	meer	over
kunnen	vertellen.

Tot	zover	het	"verenigingsnieuws".	In
deze	Extra	Nieuwsbrief	een	heleboel
leuke,	positieve	zaken.	Dat	was	ook
de	bedoeling!	Weer	diverse	mooie
bijdragen	vanuit	de	leden.	Bedankt
daarvoor.	Ik	hoop	dat	ik	alles	heb
geplaatst	nadat	op	het	einde	er	iets
mis	ging	met	het	systeem	en	alles
weg	was.	Ik	hoop	dat	ik	alles	weer
heb	kunnen	terugvinden	en	niemands
bijdrage	ben	vergeten.
Dat	gaat	van	een	recept	tot	digitale
bezoekjes.	Ook	staat	er	een	bijzonder
interessante	vacature.	Graag	uw
speciale	aandacht	daarvoor.
Als	bestuur	wilden	we	ook	deze	weer
een	winactie.	En....deze	keer	een
echte.	Het	is	een	soort	loterij
geworden	war	iedereen	de	kans	heft
om	in	aanmerking	te	komen	voor	een
mooi	prijs.	Vergeet	niet	te	reageren.
Ook	natuurlijk	vanuit	mij	een	hartelijk
woord	van	dank	aan	John
Heesakkers	en	Netty	van	Kaathoven
voor	de	beschikbaar	gestelde	prijzen.

Voor	de	echte	speurneuzen	een
zware	opgave.	Ook	een	waar	je
eigenlijk	voor	uit	je	stoel	moet	komen.
En,	ook	daar	wordt	voor	de	beste
speurneud	voor	een	presentje
gezorgd.	Maar,	daar	moet	je	het	niet
voor	doen.	Doe	het	voor	de	eer	en	het
genieten	wat	je	onderweg	tegenkomt.

Kortom,	heel	veel	plezier	met	deze
Extra	Nieuwsbrief.
Blijf	gezond!

Met	vriendelijke	groet,

Berry	Dekkers
Voorzitter	Reumabeweeggroep
"De	Meierij"..

Zoals	jullie	misschien	weten
wandel	ik	graag	in	Schijndel	en
omgeving.	Op	die	wandelingen
heb	ik	een	aantal	vragen
verzameld.	U	kunt	de
antwoorden	op	deze	vragen
wandelend	of	fietsend	vinden.
Internet	kan	wellicht	ook	maar
is	vast	niet	zo	leuk.

Wellicht	is	dit	een	mooie	aanleiding	om	er	de
komende	weken	op	uit	te	gaan	en	te	genieten
van	prachtige	locaties.
U	kunt	uw	antwoorden	naar	mij	mailen
(l.h.t.dekkers@gmail.com)	en	dan	stuur	ik	u	de
antwoorden.
In	een	volgende	Nieuwsbrief	of	tijdens	de
uitgestelde	jaarvergadering	laat	ik	u	weten	wie
er	de	meeste	goede	antwoorden	hadden
gevonden.	Diegene	diemij		het	eerst	de	meest
goede	antwoorden	toestuurde	ontvangt	van	mij
een	kleine	lokale	attentie.
Ik	wens	u	heel	veel	succes	en	plezier!

De	vragen:

01.	Als	je	in	Schijndel	vanaf	de	Steeg	het	Ben
Peterspad	in	gaat	zie	je	aan	de	linkerzijde	een
speciaal	bos:
A.	Geef	de	drie	namen	waaronder	dit	bos
bekend	staat?
B.	Van	wie	was	het	idee	voor	dit	bos?
C.	Voor	welke	maand	werden	de	meeste	bomen
geplant?

02.	In	Schijndel	aan	de	Hardekamp	staat	een
bank:
A.	Door	wie	en	in	welk	jaar	is	die	bank
geschonken?
B.	Naar	welke	veldnaam	verwijst	deze	naam	en
wat	betekent	die?
C.	In	welk	jaar	komt	het	eerste	deel	van	deze
naam	op	een	perkament	geschreven	oorkonde
voor?

03.	Bij	Routes	in	Brabant.nl,	knooppunt	62,	zie
je	een	bijzondere	pleisterplaats.
A.	Hoe	heet	deze	pleisterplaats?
B.	Wat	staat	er	op	de	zolder	van	de	Hop-est	uit
de	16e	eeuw,	gevonden	in	het	centrum	van
Schijndel?
B.	Wat	stond	er	vroeger	in	de	Schob	en	wat	is	er
nu?
	
04.	In	het	Wijbosch	stond	van	1894	tot	1944	aan
de	Oude	Dijk	een	gebouw.
A.	Welk	gebouw	was	dat?
B.	Van	wie	was	de	herberg	aan	de	Laagstraat
waar	de	definitieve	koop	van	de	grond
geschiedde?

05.	Schijndel	heeft	slecht	1	tunnel.
A,	Hoe	heet	deze	tunnel?
B.	Waar	komt	deze	naam	vandaan?
	
06.	In	de	Hendrik	van	Hamontstraat	in	Schijndel
staan	twee	bijzondere	bomen.
A.	Wat	is	de	Latijnse	naam	van	de	kleinste	van
de	twee	bomen?
B.	Aan	welk	plant-	of	kiemjaar	wordt	bij	deze
bomen	gedacht?
	
07.	Door	Schijndel	reed	vroeger	een	tram.
A.	Wat	was	de	eerste	dag	dat	die	tram	door	het
dorp	reed	en	bij	wie	was	de	uitbater	van	het
tramstation?
B.	Wat	was	de	werkelijke	snelheid	van	de	tram
en	hoe	werd	de	tram	ook	wel	genoemd	en
waarom?
	
08.	Nabij	de	Vlagheide,	Eerde,	vindt	men	een
oorlogsmonument.
A.	Hoe	heet	het	en	waarvoor	wordt	het	gebruikt?
B.	Hoe	groot	was	de	vroegere	landingsbaan
volgens	de	stalen	plaat	die	bij	de	entree	ligt?
	
09.	In	de	Hoofdstraat	van	Schijndel	vind	je	nabij
de	Dorpspomp	een	kledingzaak.	In	de	gevel	is
een	beeldje	geplaatst	dat	gemaakt	is	door	De
Bresser.
A.	Wat	stelt	het	beeldje	voor?
B.	Aan	welk	oud	gemeentewapen	is	deze
beeltenis	ontleend?
C.	Welke	familie	heeft	dit	beeldje	laten
plaatsen?
D.	Hoe	heet	de	eerste	herberg	die	hier
gevestigd	was	en	in	welk	jaar	werd	die	voor	het
eerst	in	de	Schijndelse	archieven	vermeld?

10	Van	1907	tot	1968	stond	in	Schijndel	Huize
Nieuwgaard.
A.	Wie	heeft	deze	villa	laten	bouwen?
B.	Op	dit	terrein	stonden	in	het	verre	verleden
twee	herbergen.Hoe	heetten	die?
	
11.	In	de	Kerkstraat	in	St.	Oedenrode	vindt	men
een	mooie		pomp	en	kleine	huisjes:	het	Sint
Jans	Gasthuis.
A.	Door	wie	werden	de	huisjes	gesticht	en	voor
wie	waren	die	bestemd?
B.	Van	wanneer	is	die	fraaie	pomp?
	
12.	Sint	Oedenrode	ontleent	haar	naam	aan	de
legende	van	Sint	Oda.
A.	Hoe	oud	was	Oda	in	ongeveer	726	toen	zij
stierf?
B.	Wat	betekent	de	naam	Rode?
	
13.	Een	van	de	bekendste	kerken	in	St.
Oedenrode	is	de	Knoptoren.
A.	Aan	wie	was	het	eerste	stenen	kerkje	op
deze	plek	in	waarschijnlijk	1000	toegewijd?
B.	Hoe	heet	het	huis	tegenover	de	plaquette	met
de	plattegrond	van	de	Knoptoren?
	
14.	Sint	Oedenrode	heeft	een	prachtig	kasteel:
Henkenshage
A.	Verklaar	de	naam	?
B.	Onder	welke	naam	was	het	kasteel	in	de
15de	eeuw	bekend?
C.	Van	wie	was	het	in	1944	het	Hoofdkwartier?
	
15.	Op	de	hoek	van	de	Kapelstraat	en	de
Assendelftseweg	in	Berlicum		vind	je	een	mooi
gedichtje	over	Milroi.
A.	Van	wie	is	dit	gedichtje?
B.	Wat	wordt	bedoeld	met	‘t	Gewad?
	
16.	Als	je	de	Assendelftsestraat	uitloopt	kom	je
bij	een	van	de	speelhuizen	van	de	Meierij:
Seldenstate
De	oorspronkelijke	hoeve	groeit	uit	tot	een
omgracht	kasteel	met	poortgebouw,	duiventoren
en	een	kapel.
A.	Wie	pakte	in	1890	het	verwaarloosde	aan	en
maakt	er	een	totaal	nieuw	Seldenstate	van?
B.	Wat	betekende	de	kanalisatie	van	de	Aa	in
1934	voor	het	kasteel?
C.	Hoe	heet	de	vereniging	die	gebruik	maakt
van	het	in	1980	gerestaureerde	poortgebouw
met	duiventoren?
	
17.	In	het	hertogelijk	cijnsboek	uit	1340	wordt
voor	het	eerst	Den	Dungen	genoemd.
Er	wordt	gesproken	over	cijnskring	Donghen,
later	over	Op	die	Dunghen.	
A.	Waarnaar	verwijst	die	naam?
B.	Welke	Henrick	bezat	op	een	van	die	donghen
in	1340	in	de	nabijheid	van	de	aansluiting	van
de	huidige	Beemdweg	op	de	Hooidonksestraat
een	hoeve?
C.	In	1371	werden	Henricks	goederen	verdeeld
onder	zijn	kinderen.	Hoe	heten	die	kinderen?
	
18.	In	de	St.	Jacobusstraat	in	den	Dungen	vindt
men	een	apart	gebouwtje.
A.	Hoe	heet	dit	gebouwtje?
B.	In	welk	jaar	is	dit	gebouwd?
C.	Welke	traditionele	hulpmiddelen	worden	hier
gebruikt?
	
19.	Als	men	van	het	Maaskantje	naar	de	rotonde
van	St.	Michielsgestel	gaat	passeert	men	een
bijzonder	braakliggend	terreintje.
A.	Hoe	heet	dit	land?
B.	Wat	lijkt	er	linksachter	uit	de	lucht	te	zijn
gevallen	en	wat	staat	er	onder	de	helm?
	
20.	In	het	centrum	van	Sint	Michielsgestel	vindt
men	een	verhoogde	plaats.
A.	Hier	hebben	minstens	4	gelijksoortige
bouwwerken	gestaan.	Wat	voor	bouwerken?
B.	Wat	gebeurde	er	op	29	november	1836	op
die	plaats?
C.	Welke	6	zaken	zijn	behouden?

Het	PieterBrueghelHuis	is	een
huiselijke	plek,	waar	je	geluk
kunt	halen	en	brengen.	Door
ontmoeting	en	uiteenlopende

activiteiten	heb	je	er	een	fijne	tijd.	Het
PieterBrueghelHuis	biedt	een	veilige	en
vertrouwde	omgeving,	waarin	je	vanuit	jouw
kracht	en	mogelijkheden	een	aangename	en
betekenisvolle	dag	kunt	beleven.
	
Waar	de	één	een	activiteit	zoekt,	heeft	de	ander
juist	behoefte	aan	rust	en	ontspanning.	In	het
PieterBrueghelHuis	kan	het	allemaal.	De
behoeften	en	de	vragen	van	onze	bezoekers	zijn
daarbij	leidend.
	
Het	PieterBrueghelHuis	richt	zich	op	iedereen,
met	of	zonder	beperking,	die	op	zoek	is	naar
fijne	activiteiten,	met	aandacht	en	tijd	voor
elkaar.	Gewoon	koffie	drinken,	zitten,	rondkijken,
en	met	elkaar	praten,	kan	je	blij	maken.
Ontmoeten	is	een	rode	draad	in	het
PieterBrueghelHuis.	Bezoekers	creëren	via
activiteit	betekenis	voor	zichzelf	én	voor
anderen.	Samen	zorgen	we	voor	meer	kleur	in
het	leven.
	
Mogelijkheden:	•	Tuinieren	•	Informatie	&	advies
•	Kokerij	&	samen	eten	•	Lotgenotencontact	•
Beweegactiviteiten	•	Koffie	met	een	praatje	•
Bridge	&	Gezelschapsspellen•Biljarten	•
Wandelen	•	Creatief	atelier	•	Yoga	•	Muziek	&
samen	zingen	•	Repareerhuis	&	werkplaats
	
Het	PieterBrueghelHuis	trekt	graag	en	veel	op
met	verschillende	partijen,	zoals	welzijn,
onderwijs,	zorg,	ondernemers,	gemeente	en
burgers	uit	Meierijstad	en	omgeving.	Ook	clubs
en	verenigingen	die	samenwerking	zoeken	en
hun	activiteiten	graag	met	bezoekers	van	het
PieterBrueghelHuis	willen	beleven,	zijn	van
harte	welkom.
	
Wat	kun	jij	betekenen?	In	het
PieterBrueghelHuis	zijn	verschillende
vrijwilligers	actief,	allemaal	vanuit	hun	eigen
interesses.	Benieuwd	of	jij	ook	een	rol	kunt
spelen?	Loop	gerust	eens	bij	ons	binnen.	We
geven	je	graag	een	rondleiding.	Voor	meer
informatie	kun	je	ons	ook	altijd	bellen	of	mailen.
We	gaan	graag	met	je	in	gesprek	over	de
verschillende	mogelijkheden.	Wil	je	je	direct	als
vrijwilliger	aanmelden?	Vul	dan	het	formulier	in
op	www.pieterbrueghelhuis.nl/vrijwilligers.
	
PieterBrueghelHuis
Middegaal	25,	5461	XB	Veghel
Telefoon	0413	395	280
Emailinfo@pieterbrueghelhuis.nl

Bekijk	de	webversie

Extra	Nieuwsbrief

Mei	2020

Woordje	van	de
voorzitter

Beste	leden	van	Reumabeweeggroep
"de	Meierij",
	

En	nu	valt	er
echt	iets	te
winnen!!!!!

Was	het	in	de	vorige	Extra	Nieuwsbrief
nog	een	1	april-grap,	nu	is	het	bestuur	blij
om	met	echte	prijzen	te	kunnen	komen.
Om	toch	een	aantal	mensen	de	kans	te
bieden	op	een	mooie	prijs	hebben	we
bedacht	om	een	soort	loterij	te	houden
waarbij	iedereen,	dus	ook	de	leden	die
tevens	bestuurslid	zijn,	dezelfde	kans
heeft	om	iets	te	winnen.
We	vragen	u	wel	om	een	tegenprestatie!
Wat	moet	u	doen	om	deel	te	nemen	aan
deze	loterij?

1.	U	stuurt	minimaal	2	mailtjes	of	kaartjes
naar	iemand	die	best	een	opkikkertje
verdient	in	deze	vervelende	tijd.	Bellen
mag	natuurlijk	ook.	

2.	U	stuurt	een	mailtje	naar
l.h.t.dekkers@gmail.com	waarin	u
aangeeft	in	aanmerking	te	willen	komen
voor	een	van	de	prijzen.
U	doet	dit	uiterlijk	24	mei	!!!!!

Wat	is	er	te	winnen?

1.	De	Schijndels	fotograaf	John
Heesakkers	heeft	zich	bereid	verklaard
om	in	goed	overleg	met	U	een	heel	mooie
foto	te	maken.	Dit	kan	bijvoorbeeld	een
portretfoto	van	u,	uw	partner,	het	gezin	of
wat	dan	ook	zijn.	John	Heesakkers	is	wat
dat	betreft	van	alle	markten	thuis.	U	bent
hiermee	verzekerd	van	een	heel	mooi
aandenken	uit	deze	toch	wel	vervelende
tijd.
Uiteraard	is	het	bestuur	bijzonder	blij	met
dit	belangeloze	aanbod	van	John
Heesakkers	en	hoopt	dat	als	u	eens	wat
hebt	te	fotograferen	u	ook	eens	aan	hem
denkt.
Kijk	maar	een	op	zijn	mooi	website	om	te
zien	wat	hij	allemaal	aan	werk	kan
leveren:
http://J-H-F.nl

2.	Een	van	onze	leden,	Netty	van
Kaathoven,	stuurde	naar	aanleiding	om
copy	voor	de	Extra	Nieuwsbrief	de
volgende	fantastische	reactie:

Hallo	mensen,
Behalve	artrosepatient	ben	ik	ook
kinderboekenschrijfster.
Voor	de	nieuwsbrief	(een	eventuele
winactie)	stel	ik	graag	drie	exemplaren
beschikbaar	van	mijn	boek	'Faiza	is	mijn
held'.
Het	boek	is	geschikt	om	voor	te	lezen
vanaf	ongeveer	6	jaar	en	zelf	lezen	vanaf
ongeveer	8	jaar.	Geschikt	voor	kinderen
van	6	tot	12.	Voor	meer	over	het	boek	zie:
http://www.pluizer.be/kinderboeken-
jeugdboeken/faiza-mijn-held	
Misschien	leuk	voor	de	grootouders	om
hun	kleinkinderen	op	afstand	te
verwennen.
Ik	kan	het	(als	het	niet	te	ver	uit	de	buurt
is)	bij	winnaars	in	de	brievenbus
bezorgen.
	
Groetjes,
Netty

Het	spreekt	voor	zich	dat	het	bestuur	dit
een	heel	mooi	gebaar	vindt	en	bedankt
Netty	hier	hartelijk	voor.
Na	24	mei	zullen	wij	contact	opnemen
met	John	en	Netty	en	zullen	wij	hun	zelf
de	prijswinnaars	laten	trekken.	Deze
ontvangen	zo	snel	mogelijk	daarna
bericht.

	

Vacature	:
Bestuurslid

Het	bestuur	van	Reumabeweeggroep
heeft	nog	ruimte	voor	een	enthousiast	7de
teamlid.

Gevraagd:
-	Man/vrouw
-	Leeftijd:	voor	geboortejaar	2000
-		Zijn/haar	schouders	zet	onder	onze
mooie	vereniging
-	Wil	ontdekken	waar	zij/hij	kan	bijdragen
-	Gezellig	is
-	Kan	mailen	en	appen
-	Tijd	wil	en	kan	vrijmaken
-	Doet	wat	zij/hij	zegt
-	Bereid	tot	een	maandelijkse
bestuursvergadering
-	Bij	voorkeur	personen	met	reumatische
klachten	

Wat	bieden	wij:
-	Een	gezellig,	enthousiast	en	ambitieus
team
-	Gegarandeerd	salaris	van	maximaal	€
0,00
-	Proefperiode	in	overleg
-	Aanstelling	voor	onbepaalde	tijd	na
wederzijdse	klik
-	Veel	waardering	voor	getoonde	inzet
-	Een	honderdtal	dankbare	leden
-	Koffie,	thee,	fris	en	iets	lekkers	bij
vergaderingen
-	Financieel	solide	vereniging
-	Onderlinge	bereidheid	tot	hulp

U	kunt	uw	reactie	of	vragen	sturen	naar
info@reumabeweeggroepdemeierij.nl	.
Bellen	met	een	van	de	bestuursleden
mag	ook.

Acquisitie	naar	aanleiding	van	deze
advertentie	wordt	niet	op	prijs	gesteld.

Bestuur,
Reumabeweeggroep	de	Meierij

	

Vera	Lambeck:
Ommekeer

Dag	luitjes,
	
Wat	een	ommekeer	in	het	dagelijks	leven
is	deze	tijd!	Onnodig	te	herhalen	wat	we
dagelijks	al	zien,	horen	en	ervaren.
Soms	zijn	dagen	vol	verdriet	en	of	pijn.
Maar	misschien	zijn	er	ook	dagen	van
zon,	warmte	en	bezinning.	Bezinning	op
wat	de	toekomst	gaat	brengen.	En	wat	dat
voor	je	gaat	betekenen.
Ik	zit	thuis,	veelal	alleen	en	kampte	net	in
het	begin	van	deze	periode	met	een	burn-
out.
Ondanks	dat	ik	het	zwemmen	en	oefenen
met	elkaar	mis	en	de	kilootjes	eraan	zijn
gekomen,	ben	in	nu	zo	ver	dat	ik	weer
begin	met	werken,	hoe	onwennig	is	dat	in
deze	tijd	van	het	nieuwe	normaal,	achter
plexiglas.
Ondertussen	kijk	ik	naar	buiten	waar	het
net	uit	de	lucht	kwam	plenzen	van	de
regen	en	de	schemerlamp	aan	moest,	nu
weer	de	zon	schijnt	en	je	uitnodigt.
Om	te	glimlachen,	je	kilootjes	te
koesteren	zolang	het	mag	en	uit	te	kijken
naar	een	wereld	die	voor	mijn	gevoel,	als
net	na	een	regenbui,	fris	ruikt	en
schoongewassen	van	de	polletjes	mijn
hooikoorts	verlicht.
Een	wereld	waarin	we	dit	nieuwe	normaal
omarmen,	de	eerste	voorzichtige	knuffels
hopelijk	over	niet	al	te	lang	weer	kunnen
geven	aan	onze	dierbaren.	En	misschien
weer	ons	in	het	water	kunnen	laten
zakken,	weldadig	en	vol	zin	en	plezier.
Omdat	je	voelt	dat	het	je	goed	doet.
Ik	wens	iedereen	sterkte,	die	het	nodig
heeft	extra	veel!	Ik	wens	iedereen	een
frisse	blik	op	een	betere	wereld.	Want
daar	gaan	we	voor	en	samen	zijn	we
sterk!
En	ondertussen	heb	ik	in	deze	afgelopen
periode	ook	mijn	tuin	onder	handen
genomen,	bijna	klaar!
Kom	maar	op,	ik	ga	op	vakantie	in	mijn
tuin!
	
Lieve	groet,
Vera	Lambeck

	

Birgitte
Broeren:	Foto
Heemtuin
Heusden

Berry	Dekkers:
Het

Rijksmuseum
thuis

U	kunt	niet	of	moet	voorzichting	zijn	met
het	naar	buiten	gaan?
Dan	is	dit	wellicht	iets	voor	U:
Een	digitaal	bezoekje	aan	het
Rijksmuseum.	Ga	naar	Rijksmuseum.nl
en	ga	vervolgens	naar	Rijksmuseum
thuis.Vanaf	daar	is	er	een	soort	digitale
rondleiding	en	kunt	u	op	diverse	plekken
komen	zoals	bijvoorbeeld	"Ondek
Meesterwerken".

Veel	plezier,	klik	hier:
http://rijksmuseum.nl

	

Astrid	Davis:
Ruimte	in	mijn

agenda

Birgitte
Broeren:	Foto
Heemtuin
Heusden

Astrid	Davis:
Even

rekenen......

Jan	Heijnen:
Een	lekkere

"Bloemkoolsoep"

Een	lekkere	“bloemkoolsoep”.
	
Ingrediënten:
Halve	bloemkool
2	sjalotten
2	aardappels
1	Teen	knoflook
50	Gram	roomboter
50	Gram	bloem
Tablet	kippenbouillon
1	Lente-uitje
Handje	peterselie
1	Eetlepel	verse	tijm	of	een	theelepel
gedroogde	tijm
1	Ei
1	Eetlepel	Worchester	Sauce
2	Eetlepels	droge	sherry
1	Halve	rode	paprika
Soepballetjes	van	gehakt	(maak	ik
gewoon	zelf	van	vers	gemengd	gehakt.
De	bouillon	bewaar	ik	voor	een	andere
keer	lekker	soep	te	koken.).	Hoeveel
balletjes?	Hangt	er	van	af	hoeveel	je	per
persoon	wilt	gebruiken.
50	cl.	room
	
Bereiden:
Kook	de	halve	bloemkool	in	rozetjes	in	1
liter	water	met	wat	zout	beetgaar	(ca.	10
minuten).
Maak	de	sjalotten	schoon	en	grof
snipperen.	Idem	met	de	teen	knoflook.
Maak	het	lente-uitje	schoon	en	snijd	het	in
ringen.
De	peterselie	klein	snijden	en	de	paprika
ontdoen	van	zaadlijsten	en	klein	snijden.
Ei	splitsen,	we	gebruiken	alleen	de	dooier.
Schil	de	aardappels	en	snijd	deze	in
kleine	blokken.
	
De	boter	gaat	in	de	pan	en	we	smoren
daarin	de	sjalotten	en	de	knoflook	en	de
aardappel.	Laat	de	sjalotten	niet	bruin
worden.	Dan	gaat	de	bloem	erbij,	goed
roeren	met	de	garde.	We	gieten	de
bloemkool	af,	vangen	het	vocht	op	en
voegen	de	bouillontablet	toe.	Onder	goed
roeren	met	de	garde	het	vocht	toevoegen
aan	het	sjalot-knoflook-aardappel
mengsel,	zodat	een	gebonden	soep
ontstaat.	Denk	eraan	dat	de	soep	blijft
koken.	Dan	gaan	de	bloemkool	en	de	tijm
erbij	en	met	de	staafmixer	malen	we	alles
mooi	fijn,	zodat	een	dikke	gebonden	soep
ontstaat.	Met	de	room	roeren	we	de
eidooier	los	en	voegen	die	al	roerend	bij
de	soep.	Lente-uitje	en	gesnipperde	rode
paprika	gaan	in	de	soep	en	we	laten	het
even	koken,	zodat	uitje	en	paprika
beetgaar	zijn.	Dan	voegen	we	de
Worchester	Sauce	en	de	sherry	toe.	De
gehaktballetjes		en	de	peterselie	gaan	in
de	soep,	die	nu	niet	meer	mag	koken
(want	dan	wordt	de	peterselie	prak!).
	
Marie-José	vond	de	paprika	wat
overheersend,	ik	niet.	Ik	had	hem
toegevoegd	voornamelijk	vanwege	de
kleur.	Je	zou	het	ook	kunnen	proberen
met	het	vruchtvlees	van	een	roma-tomaat.
	
Lekker	als	maaltijdsoep	en	wat	stokbrood
erbij.
	
Smakelijk!
	
26-7-2013,	Jan.

	

Birgitte
Broeren:	Foto
Heemtuin
Heusden

Oproep	tot
ondersteuning	van
onze	adverteerders	en

donateurs.......

Corona..........een	moelijke	periode	die	we	samen
moeten	doormaken.	Corona	heeft	een	grote	impact
op	ons	dagelijks	leven,	zowel	medisch,	sociaal	en
financieel.	Ook	voor	onze	adverteerders	op	de
website	en	in	de	Nieuwsbrief.

Reumabeweeggroep	de	Meierij	wil	zijn	donateurs	en
adverteerders	graag	ondersteunen.	Het	bestuur
vraagt	met	onderstaande	videoboodschap	hun	leden
om	onze	adverteerders	en	donateurs	te	steunen.	Zij
ondersteunen	ons	al	jaren.	Laten	we	nu	proberen	er
ook	voor	hun	te	zijn!	

Klik	hier:	https://vimeo.com/417580719

	

Birgitte	Broeren:	Met
Elkaar......

Berry	Dekkers:	Trek
er	op	uit	en	zoek	de
antwoorden.........

Nelly	Bruynel:Twee
grapjes

Mijn	buurman	kwam	in	de	tuin	vragen	:	Wat	is	een
mond-KRAPJE	?
Antwoord,	een	te	heet	gewassen	mondkapje	!
	
Mijn	vriendin	woont	bij	haar	kinderen	en
kleinkinderen	in	een	huis.
Kleinkinderen	zien	op	televisie	’n	reclamefilmpje
voor	’n	tuincentrum	/doe	het	zelf	zelfzaak.
Erop	is	te	zien	hoe	’n	mevrouw	in	de	struiken	kijkt
naar	parende	torretjes	,slakken	,pieren	,	spinnen	en
slakken.
Tom	van	4	vraagt	aan	zijn	zusje	van	10	wat	ze	aan
het	doen	zijn	.
Bijdehante	zus	zegt	dat	de	diertjes	vrijen	en	dat	ze
dan	heel	veel	baby’s	krijgen.
Tom		,,En	die	mevrouw?”		Zusje	,,die	wil	dat	ook	wel”
!
	
Groet,					Nelly.

	

	

Loes	Dekkers:	Bakken
met	mijn	kleindochter

in	coronatijd.

Opstart	Wandelgroep

In	2019	is	Reumabeweeggroep	de	Meierij	gestart
met	twee	pilots	met	korte	wandelingen	in	de
Schijndelse	omgeving.
De	opkomst	was	wisselend	en	onvoorspelbaar.
Na	de	zomervakantie	willen	we	weer	starten	met
wandelingen.
Het	is	wel	de	bedoeling	dat	we	dat	structureler
maken.	Dat	betekent	dat	iedereen	die	aangeeft	te
willen	aansluiten	ook	daadwerkelijk	in	principe	komt.
Een	basislidmaatschap	is	voorwaarde	tot	deelname.
Iedereen	die	al	beweegt	in	warm	water	of	yoga	volgt
is	al	basislid.	Dat	betekent	dat	er	geen	extra	kosten
zijn.
Wij	willen	iedereen	die	belangstelling	heeft	vragen
om	je	belangstelling	door	te	geven	aan:
info@reumabeweeggroepdemeierij.nl.
Bij	voldoende	belangstelling,	minimaal	8	personen,
zullen	we	de	belangstellenden	uitnodigen	voor	een
overleg.	Daarin	willen	we	de	wensen	van	de
deelnemers	onderzoeken.	We	zullen	kijken	naar
tijdstip,	frequentie	en	de	mogelijke	wandelroutes.	Op
basis	daarvan	zal	voor	de	rest	van	het	jaar	een
planning	gemaakt	worden.
Berry	Dekkers	zal	het	voortouw	met	betrekking	tot
deze	wandelgroep	nemen.
Het	zal	duidelijk	zijn	dat	we	nadrukkelijk	rekening
houden	met	de	beperkingen	die	mensen	in	onze
vereniging	hebben.	Dat	neemt	niet	weg	dat	ook
gezinsleden	of	vrienden	op	basis	van	een
basislidmaatschap	kunnen	aansluiten.
Het	bestuur	hoopt	op	veel	reacties.	
	

Leidie	Dam:
Natuurfilmpjes	om
van	te	smullen

Bij	deze	mijn	bijdrage	voor	de	blije	nieuwsbrief.	Het
is	een	link	naar	de	website	van	het	NMC	in	Schijndel
(Natuur	en	Milieu	Centrum),	waar	ik	lid	van	ben.
Hierop	zijn	recent	twee	filmpjes	toegevoegd	die	zeer
de	moeite	waard	zijn	om	te	bekijken.	Dat	geldt
trouwens	voor	meer	filmpjes	op	deze	site.

Nu	wil	ik	echter	pleiten	voor	de	laatste	twee
toegevoegde
filmpjes:		http://www.nmcschijndel.nl/films/overige

Vlinders	in	het	Groene	Woud:
Duurt	ca.	25	minuten;	maak	kennis	met	diverse
natuurgebiedjes	in	Schijndel,	maar	ook	met	de
Geelders,	Kampina,	Banisveld,	de	Mortelen,	e.d.
Waarschijnlijk	bij	iedereen	wel	min	of	meer	bekend.
Het	laat	zien	welke	vlinders	en	rupsen	in	die
specifieke	gebieden	leven.	Er	wordt	niet	gesproken
in	het	filmpje;	wel	verschijnen	de	soms	zeer
bijzondere,	Nederlandstalige	benamingen	van	veelal
prachtige	exemplaren	in	beeld	en	het	geheel	wordt
ondersteund	door	prachtige	muziek.
Dus,	pak	er	een	kop	koffie	of	thee	bij,	ga	er	even
voor	zitten	en	geniet!	Ik	voelde	mij	zelf	na	dit	filmpje
in	ieder	geval	helemaal	‘zen’,	een	gevoel	van
innerlijke	rust,	wat	iedereen	in	deze	tijd	toch	wel
even	kan	gebruiken.
	
Wijboschbroek,	voorjaar	2020:	
Duurt	ca	13	minuten;	dit	gebied	zal	vooral	bij
mensen	uit	Schijndel	bekend	zijn,	maar
natuurliefhebbers	uit	andere	woonplaatsen	hebben
er	wellicht	ook	al	eens	gewandeld	en/of	gefietst.
Dit	filmpje	is	recent	opgenomen	en	laat	de
ontluikende	lente	en	de	bijzondere	natuur	in	het
Wijboschbroek	zien.	En	ook	hier	wordt	niet
gesproken,	maar	worden	de	prachtige	beelden
ondersteund	door	mooie	muziek.
	
Ik	hoop	dat	iedereen	nét	zo	van	deze	filmpjes	zal
genieten	zoals	ik	heb	gedaan!		
	
	

Pieter	Brueghelhuis:
Iets	voor	jou?

Berry	Dekkers:	Ga	je
mee	naar	de
Keukenhof?

De	Keukenhof	is	dit	jaar	helaas	vanwege	het
coronavirus	dicht.
Dat	betekent	echter	niet	dat	je	er	toch	een	mooi
kijkje	kunt	nemen.	En	nog	wel	op	het	moment	dat
het	jou	uitkomt.

Klik	hieronder	en	bekijk	Keukenhof	2020	digitaal.
Lekker	vanuit	je	luie	stoel	of	vanuit	je	tuinstoel	in	het
zonnetje.
Ga	naar	Keukenhof.nl	en	scroll	naar	beneden.	Daar
zie	je	verschillende	mooie	impressies.
Veel	plezier:

Klik	hier:	http://keukenhof.nl
	

Vormen	van	Reuma
toegelicht

In	vorige	Nieuwsbrieven	is	er	wat	verteld	over:
Acute	Reuma	-		Artrose	-	Axiale	SpA	-	Fibromyalgie
-	Hypermobiliteit	-	Ziekte	van	Lyme	-	Osteoperose	-
Fenomeen	van	Raynaud	-	Jin	Shin	Jyutsu

In	deze	Extra	Nieuwsbrief	wederom	geen	specifieke
informatie	over	Reuma	maar	een	bijdrage	over
Reuma	en	het	Covid-19,	het	coronavirus.

ReumaNederland	volgt	de	adviezen	van	de	NVR
(Nederlandse	Vereniging	voor	Reumatologie).
Hieronder	lees	je	wat	de	NVR		speciaal	adviseert
aan	mensen	met	reuma.
De	NVR	raadt	het	volgende	aan:

Stop	niet	met	je	medicatie	zonder	overleg	met	je
reumatoloog.
Ben	je	niet	ziek	en	heb	je	geen	klachten	die	te
maken	kunnen	hebben	met	een	corona-infectie?	
Stop	dan	niet	met	je	afweeronderdrukkende
medicijnen	(bijvoorbeeld	methotrexaat	of	een
biologisch	medicijn)	zonder	overleg	met	je
reumatoloog.	Als	je	stopt	met	je	medicatie,	kan	de
reuma	opvlammen	en	verlaag	je	daarmee	ook	je
weerstand.	Dus:	heb	je	twijfels	of	vragen	over	je
medicijnen?	Neem	dan	telefonisch	contact	op	met	je
arts	of	anders	je	reumaverpleegkundige	of	huisarts.

Gebruik	je	afweeronderdrukkende	medicijnen	en
heb	je	(misschien)	een	corona-infectie?	Dan	geldt
het	volgende:
–	Bij	milde	klachten:	overleg	met	je	arts.	Meestal	kan
je	je	medicijnen	blijven	doorgebruiken.
–	Bij	matige	tot	ernstige	klachten	(luchtwegklachten,
toenemende	kortademigheid	en/of	koorts):	overleg
met	je	arts.	Misschien	moet	je	(tijdelijk)	stoppen.	Stel
je	volgende	dosering	medicijnen	uit	totdat	je	contact
hebt	gehad	met	je	arts.
–	Let	op:	Voor	prednisolon	geldt	een	ander	advies:
een	prednisolondosering	mag	je	niet	zonder	overleg
met	je	arts	overslaan.
Gebruik	je	ontstekingsremmende	pijnstillers
(NSAID’s)?	Die	kan	je	blijven	gebruiken.	Er	is
onvoldoende	bewijs	dat	het	je	extra	kwetsbaar	zou
maken	voor	het	coronavirus	of	voor	een	ernstiger
verloop	als	je	het	hebt.
Neem	telefonisch	contact	op	met	je	huisarts	als	je
last	krijgt	van	kortademigheid	of	hoesten	en	je	hebt
daarbij	verhoging	of		koorts.

Overleg	reumatoloog
Heb	je	overleg	met	jouw	reumatoloog,	bespreek	dan
ook	wat	je	moet	doen	als	je	klachten	zou	krijgen
zoals	koorts	of	luchtwegklachten.	Denk	aan	hoesten
of	moeite	met	ademhalen.

Wil	je	verder	lezen,	ga	dan	via	onderstande	link	naar
de	site	van	ReumaNederland:

http://reumanederland.nl/nieuws/nieuws/coronavirus/
	

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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