Bekijk de webversie

Nieuwsbrief
Woordje van de
Voorzitter
Beste lezer,
Trots..........................
Trots, dat is precies het woord dat bij me
opkomt als ik achter mijn laptop ga zitten
om een voorwoordje te schrijven voor deze
nieuwsbrief.
Zo tussen Sinterklaas en Kerst is altijd zo'n
moment dat je gedachten uitgaan naar alle
ontwikkelingen in het afgelopen jaar. Wat is
er veel gebeurd! Wat is er ook veel om trots
op te zijn.
Ik ga hier een aantal zaken voor u
benoemen en hoop daarmee te bereiken
dat u ook trots bent op de vereniging waar
u lid van bent.
Ik ben trots op onze leden. Samen maken
we er een vereniging van waar mensen
zich thuis voelen, zich begrepen en gezien
worden. Een vereniging waar de leuke
dingen maar ook zeker de trieste zaken
gedeeld worden. Ik ben trots op hoe de
leden met elkaar omgaan en zorgen voor
een gezellige sfeer. Maar ook trots dat
leden de moeite nemen om ons kritisch te
bevragen en daarnaast ook regelmatig een
complimentje kunnen geven.
Ik ben trots op onze fysiotherapeuten.
Steeds staan ze er voor ons en als het niet
anders kan wordt er voor vervanging
gezorgd. Er is echte, gemeende
belangstelling en aandacht voor iedereen.
Dat voelt goed.
Ik ben trots op het bestuur. Ver buiten het
zicht wordt er hard gewerkt. Ik denk aan de
Beursvloer, de P.R., de financien,
projectaanvragen, thema-avonden,
Nieuwsbrief, verslaglegging, sponsoracties,
statiegeldacties, website, reumacollecte,
vergaderingen met het bestuur en Reuma
Nederland, Gemeente en diverse
instellingen. Signalen worden opgepikt en
er wordt nagedacht over oplossingen. En
dan weten ze ook nog mij te verrassen met
de ondersteuning van een koninklijke
onderscheiding. Ik ben trots op de bergen
werk die ze verzetten zeker omdat ik weet
dat deze bestuursleden ook allemaal hun
eigen grote en kleine problemen hebben.
Soms was ik echt verbaasd dat ze er op de
bestuursvergadering er toch nog bij waren.
Daar neem ik mijn pet voor af, maak een
diepe buiging en....ben trots.
En natuurlijk, in het bestuur wordt ook wel
eens goed gediscussieerd. Maar steeds
met respect voor elkaar en het belang van
de leden voor ogen.
Soms denk ik, zijn we niet te ambitieus?
Moeten we een pas op de plaats maken?
Thema-avonden, formalisering van de
nieuwe beter herkenbare verenigingsnaam
door nieuwe statuten, uitbreiding van
groepen, wandelingen en yoga?
Wat is het volgende? We spreken er over,
nemen ons voor het de tijd te gunnen. En
dan is er toch weer snel die ambitie om
meer reumapatienten te bereiken of
verbeteringen in gang te zetten. En het
mooiste is dat het blijkbaar iedereen veel
energie kost maar zeker ook bijzonder veel
energie geeft.
En ja, daar ben ik trots op!
Ik hoop dat we samen trots kunnen blijven
op onze mooie vereniging die volop in
beweging is, ondanks alle beperkingen die
we samen hebben. Ik hoop dat ook u trots
bent op onze vereniging, maar vooral ook
trots bent op uzelf en uw naasten. Dat jullie
er samen voor gaan, ondanks de
tegenslagen die er ongetwijfeld zijn. Dat het
ook jullie nieuwe energie mag geven.
Ik hoop dat 2020 een mooi jaar gaat
worden en al onze leden volgend jaar
tussen Sinterklaas en Kerst, net als ik nu,
trots zitten te wezen........
Fijne feestdagen en een bijzonder goed
2020!
Ik hoop u allen te mogen begroeten op
onze Nieuwjaarsbijeenkomst op 19 januari
2020. Weer een nieuwe actie als gevolg
van uw suggesties! Voor meer info zie
elders in deze Nieuwsbrief
Met vriendelijke groet,

Verrassingen rondom
factuur.......
Wellicht was u een dezer dagen verrast over
de factuur betreffende de
verenigingscontributie. Er zijn namelijk maar
liefst twee grote veranderingen. Over een van
de veranderingen zijn weinig opmerkingen
binnen gekomen. Over de andere wel een
paar.
Het lijkt me goed om beide hier even kort toe
te lichten.
Eerst maar even over de verandering
waarover we in elk geval niemand hebben
horen klagen: een forse verlaging van de
contributie. Waar vorig jaar een hap van
minimaal € 210,- uit uw portemonnee
verdween, blijft dat nu beperkt tot een bedrag
van €175,-. Hoe kan dat nu?
Het antwoord is relatief eenvoudig. We
hebben de kosten aanzienlijk kunnen
beperken. Na jaren discussie met de
Gemeente zijn we eindelijk tot een constructie
gekomen waarbij we door de gemeente
Meierijstad geaccepteerd worden als
sportvereniging. De aansluiting bij de KNZB,
de zwembond, was daarbij een belangrijk
aspect. Sportverenigingen betalen op
jaarbasis aanzienlijk minder badhuur. Deze
lagere uitgaven voor het bad hebben we
uiteraard aangewend om de contributie voor
onze leden fors te verlagen.
Het tweede punt dat bijdroeg aan lagere
kosten komt door het gegeven dat wij ons, al
weer even geleden, hebben aangesloten bij
Reuma Nederland. Hierdoor kunnen we de
extra kosten voor onderbezetting van de
groepen door projectsubsidie gedeeltelijk
afdekken. Daarnaast ontvangen we een
bedrag per lid. De aansluiting bij Reuma
Nederland heeft er wel toe geleid dat we onze
contributie hebben gesplitst in een
basisbedrag en een bedrag voor de
beweegactiviteit. In de praktijk merkt u daar
niets van.
Maar, u bent ook nog geconfronteerd met een
tweede verandering: automatische incasso.
Het bestuur heeft weloverwogen hiervoor
gekozen omdat het administratief veel
voordeel oplevert. Vooral de penningmeester
wordt veel tijd bespaart en de kans op fouten
wordt beperkt.
Natuurlijk is automatische incasso geen
nieuw fenomeen. Waarschijnlijk bent u
hiermee al voor veel zaken geconfronteerd.
Denk naar aan abonnementen,
lidmaatschappen, verzekeringen en andere
verenigingen. En dat is natuurlijk niet voor
niets en intussen maatschappelijk ook al
aardig ingeburgerd.
Wij hopen dat u er begrip voor hebt dat wij
inmiddels voor onze vereniging van meer dan
100 leden daar nu ook voor gekozen hebben.
En, wellicht ten overvloede, een foutieve
afschrijving kunt u zelf weer eenvoudig
ongedaan maken.
Al het bovenstaande gaat voornamelijk over
besparing van kosten. De hier al genoemde
ontwikkelingen en de voordelen die we
hebben met onze matches op de "Beursvloer"
,waardoor een aantal zaken voordelig
gerealiseerd worden, dragen bij aan de nu
doorgevoerde verlaging van de contributie.
Daarnaast hebben we ook de inkomsten wat
kunnen verhogen met de lumpsum bijdrage
van Reuma Nederland maar ook de bijdragen
van onze sponsoren en de opbrengst van de
"statiegeldacties".
Alles bij elkaar kunnen we nu verantwoord
nieuwe activiteiten opstarten en de contributie
verlagen.
Het bestuur hoopt dat deze uitleg bijdraagt
aan uw inzicht en begrip met betrekking tot
de veranderingen.

Berry Dekkers
Voorzitter Reuma-beweeggroep
"De Meierij".

Verslag thema-avond
"Chronische pijn"
Op 18 november jl. vond in het Spectrum in
Schijndel alweer onze 3e thema-avond
plaats, met als thema “chronische pijn’. De
avond werd verzorgd door Marieke van de
Wildenberg en Josè Rabou.
Beiden zijn bewegingstherapeuten
Cesar/Mensendieck en aangesloten bij het
Netwerk Chronische Pijn.

Merry Christmas and a
Happy New Year voor
al onze leden en
eenieder die ons ook
dit jaar weer
ondersteunde !

Met een opkomst van 41 geïnteresseerden,
waarvan 14 niet-leden, waren we heel
tevreden.
Marieke begon de avond met uitleg over pijn.
Pijn is een moeilijk begrip. Het is voor
iedereen anders, of wordt anders ervaren.
Wanneer pijn langdurig aanwezig is, spreken
we van chronische pijn. Deze pijn beïnvloedt
uw leven; niet alleen lichamelijk, maar ook de
kwaliteit van leven wordt er door beïnvloed. U
belandt in een vicieuze cirkel, die moeilijk te
doorbreken is. Ze vergeleek het met een roze
olifant. Wanneer u probeert om níet aan een
roze olifant te denken (er werd tegelijkertijd
een grote roze olifant afgebeeld), blijven je
gedachte juíst bij die roze olifant…
Zo werkt dat ook met pijn. De pijn zal altijd
overheersend in uw aandacht aanwezig zijn.
Om de vicieuze cirkel te doorbreken moet u
leren om anders om te gaan met uw pijn. Dit
kan door verschillende behandelmethoden.
Belangrijk daarbij is, dat u leert om te
begrijpen hoe pijn werkt, hoe u zelf invloed
kunt uitoefenen op pijn en hoe u een juist
evenwicht vindt tussen belasting,
belastbaarheid en ontspanning. Dit is een
heel proces dat u, samen met een
oefentherapeut, doorloopt. Met als einddoel
dat u zélf, en níet uw pijn, uiteindelijk weer uw
leven bepaald.
Hierna volgde een kleine pauze, waarna
Jose Rabou aan het woord kwam.
Zij is gespecialiseerd in slaaptherapie. Ze gaf
uitleg over de verschillende fasen van slaap
bij een mens. Een nachtrust is opgebouwd uit
5 fasen: wakker; de REM-slaap, =
droomslaap, belangrijk voor mentaal herstel;
N1= lichte slaap, uw lichaam en geest gaan
ontspannen; N2 lichte slaap= uw
hersenactiviteit vertraagt; en N3= diepe slaap,
belangrijk voor lichamelijk herstel.

Vormen van Reuma
toegelicht:
In vorige Nieuwsbrieven is er wat verteld
over:
Acuut Reuma
Artose
Axiale SpA
Fibromyalgie
Hypermobiliteit
Ziekte van Lyme
In deze Nieuwsbrief vindt u informatie over:
Osteoporose
Wat is osteoporose?
Als je osteoporose hebt neemt de
botdichtheid af en zijn je botten hierdoor
minder stevig. Je botten worden daardoor
zwakker. Ook verandert de structuur van je
bot. Door de zwakkere botten én de
veranderde botstructuur ontstaan er
gemakkelijker botbreuken. Osteoporose
wordt ook wel botontkalking genoemd.
De aandoening komt veel voor bij mensen
boven de 50 jaar. Soms ontstaat
osteoporose eerder, bijvoorbeeld als je een
andere reumatische aandoening hebt zoals
reumatoïde artritis (RA), axiale
spondyloartritis (de ziekte van Bechterew)
of SLE. Ook langdurig gebruik van
prednison leidt vaak tot osteoporose.
Vooral vrouwen na de overgang hebben
een verhoogd risico op zowel osteoporose
als een botbreuk. Ook mannen die ouder
dan 50 jaar zijn en minder dan een jaar
geleden een botbreuk opliepen, hebben
een verhoogd risico op een nieuwe breuk.
Bij een botbreuk is het dus raadzaam om te
laten onderzoeken of je osteoporose hebt,
zeker als je boven de 50 jaar bent.
Osteoporose komt veel voor. Wereldwijd
krijgt ongeveer 1 op de 3 vrouwen en 1 op
de 8 mannen osteoporose. Ook jongere
mensen krijgen soms osteoporose.

Waarom iemand niet goed slaapt, is niet één,
twee, drie te achterhalen. Hiervoor moet per
persoon gekeken gaan worden wat de
oorzaken kunnen zijn, en hoe die opgelost
kunnen gaan worden. Wel heeft ze enkele
tips gegeven, die voor iedereen bruikbaar zijn
om beter te kunnen slapen. Een van de
belangrijkste tips is het krijgen van voldoende
buitenlucht. Elke dag minimaal een half uurtje
buiten verblijven doet wonderen.
Ook is het belangrijk om voor het slapen gaan
je niet bloot te stellen aan digitale
beeldschermen. Geen tv, telefoon of
computer, mínstens een half uur voor je gaat
slapen, is heel belangrijk. Ook een frisse
slaapkamer kan wonderen doen. Alcohol en
slapen, dat is een oppasser. Alcohol is vaak
een goed ínslaapmiddel, maar zorgt ook voor
slecht dóórslapen. Al met al interessante
tips.
De avond was interactief opgezet, waardoor
er tijdens de bijeenkomst de mogelijkheid was
tot het stellen van vragen. Hierdoor werden
diverse vragen gesteld en beantwoord, wat
de avond een stuk interessanter en levendig
maakte. Daarnaast werd er nog een
gezamenlijke ontspanningsoefening gedaan
om een beetje te ervaren hoe dit voelt.
Na afloop was er nog een moment
gereserveerd voor Ella van der Aa van ‘Zen
Natuurlijk’. Zij had de primeur om te vertellen
dat zij gaat starten met yogalessen, speciaal
voor leden van onze vereniging
Reumabeweeggroep. Al met al een mooie
avond, waar we als bestuur met een goed
gevoel op terugkijken.

Wil je meer weten over osteoporose?
Bijvoordbeeld over de hieronderstaande
zaken?
Hoe ontstaat osteoporose?
Welke klachten heb je bij osteoporose?
Hoe wordt de diagnose osteoporose
gesteld?
Hoe verloopt osteoporose?
Welke behandelingen kunnen je helpen?
Je kunt hierover verder lezen op de site
van Rema Nederland:
https://reumanederland.nl/reuma/vormenvan-reuma/osteoporose/

Uitnodiging
Nieuwjaarsbijeenkomst
19 januari 2020
Beste leden,
Het leek ons gezellig om op zondag 19
januari met al onze leden gezellig bij elkaar te
komen. Een mooi moment om elkaar een
goed en gezond 2020 te wensen. Het wordt
een informele en hopenlijk gezellige middag
van 14.30 uur tot 16.30 uur. U bent van harte
welkom en wij hopen op een grote opkomst.
Op deze bijeenkomst ontvang je van de
vereniging twee consumptiebonnen. Ook
zorgt de vereniging voor iets te knabbelen.
Wens je meer consumpties, dan komen die
voor eigen rekening.

Lidmaatschap en
tarieven
Reumabeweeggroep de
Meierij

Plaats: Het Gasthuis, Lidwinahof 70, 5481 HL
Schijndel.
Als je komt horen we dat graag even via de
mail: info@reumabeweeggroepdemeierij.nl .
Graag voor 12 januari a.s. zodat we de
gepaste voorbereidingen kunnen treffen.
Tot 19 januari.
Graag tot dan !!!

Binnen onze vereniging kennen we
verschillende soorten lidmaatschappen.
Basislidmaatschap
€ 25,- per jaar
Met dit lidmaatschap bent u lid van onze
reumapatiënten vereniging.
Bij deze algemene vorm van lidmaatschap
krijgt u:
– de digitale nieuwsbrief van onze
vereniging (3 tot 4 keer per jaar)
– de mogelijkheid tot gratis deelname aan
informatiebijeenkomsten over reuma.
– de mogelijkheid tot deelname aan
lotgenotenbijeenkomsten.
– de mogelijkheid tot deelname aan de
wandelactiviteiten.
Naast dit basislidmaatschap kunt u uw
lidmaatschap uitbreiden met:
Waterbeweegactiviteit
€ 150,- per jaar
Met deze uitbreiding kunt u 1 keer per
week deelnemen aan onze
waterbeweegactiviteit.
Indien gewenst kunt u ook meerdere keren
per week deelnemen. Het bedrag wordt
dan logischerwijs aangepast aan het aantal
keren per week dat u wilt deelnemen.
Yoga
€ 135,- voor een blok van 12
lessen
Met deze uitbreiding kunt u 1 keer per
week, gedurende een blok van 12 keer,
deelnemen aan onze yoga activiteit.
Mocht u het hele jaar willen deelnemen is
dat natuurlijk ook mogelijk. Het bedrag
wordt dan logischerwijs aangepast aan het
aantal blokken dat u wilt deelnemen.
Aan u begin kunt u kiezen voor 3
proeflessen.en vervolgens kiezen voor
stoppen of doorgaan. Indien u stopt worden
enkel de 3 lessen ( in totaal € 33,75) in
rekening gebracht.
Een combinatie van ons aanbod van
beweegactiviteiten
is altijd mogelijk.

Wandelen in 2020
Het bestuur van Reumabeweeggroep de
Meierij heeft besloten om ook het komende
jaar weer wandelingen te verzorgen voor
mensen met reumatische klachten.
De vorm waarin en de data worden bij de
start in het voorjaar nog nader
gecommuniceerd.
Indien u belangstelling hebt in een activieve
ondersteunende rol bij deze activiteit kunt u
contact opnemen met Berry Dekkers,
l.h.t.dekkers@gmail.com.
Samen gaan we een leuk
wandelprogramma opzetten!

Start vijfde groep
"Bewegen in warm
water" en pilot Yoga
De feestmaand december is alweer in volle
gang. En voor je het weet staat het nieuwe
jaar weer voor de deur, mét de daarbij
behorende goede voornemens. ‘Meer
bewegen’ staat ieder jaar weer ver
bovenaan op het lijstje. En dat blijkt ook
steeds belangrijker; voor gezonde mensen,
maar helemaal voor mensen met reumatische
aandoeningen!
Daarom zijn wij, bestuur van
Reumapatiëntenvereniging en
Reumabeweeggroep ‘De Meierij’, ook heel
verheugd dat wij in januari 2020 met
inmiddels de vijfde beweeggroep in warm
water kunnen starten en bovendien met een
yoga-groepje, gericht op mensen met reuma,
van start gaan! Met deze twee
beweegvormen blijkt er echt aan een
behoefte voldaan te kunnen worden. Dit
omdat het een weldadige vorm van bewegen,
ontspanning én lotgenotencontact is voor
mensen met reuma die bij andere
beweegvormen vaak tegen teveel
beperkingen aanlopen. Wel willen, maar niet
(goed) kunnen.
De yogalessen worden verzorgd door Anne
Verbakel van ‘Zen Natuurlijk’, gelegen op
een prachtige locatie in het Wijbosch in
Schijndel. Men kan starten met een drietal
proeflessen en daarna beslissen wel of niet
door te gaan met de rest van het blok 12
lessen. Lestijd is op vrijdag van 11.00 uur tot
12.00 uur, aanvang op 10 januari. Uiteraard
hebben we aan Zen Natuurlijk gevraagd wat
je nodig hebt. Hun antwoord:
"Draag voor de yogales makkelijk zittende
kleding en eventueel in laagjes. De lessen
bestaan namelijk uit beweging en
ontspanning. In de yogastudio is
alles aanwezig zoals; yogamatten, bolsters,
dekens, kussens en yogablokken. Indien je
het fijn vindt, zou je nog een handdoek mee
kunnen nemen alsook een flesje water."
De vijfde warmwater-beweeggroep start ook
op 10 januari 2020, van 13.00 tot 14.00 uur.
Voor meer informatie over data, kosten en
aanmelden verwijzen wij u graag naar onze
website: www.reumabeweeggroepdemeierij.nl
. Mochten er toch nog onduidelijkheden zijn,
dan kunt u eventueel contact opnemen via email: info@reumabeweeggroepdemeierij.nl.

Wanneer keek u voor
het laatst op onze
website?
Klik hier en laat u verrassen.......
http://reumabeweeggroepdemeierij.nl

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.

