Bekijk de webversie

Nieuwsbrief

Woordje van de
Voorzitter
Beste lezer,
In de eerste Nieuwsbrief van 2019
hoort natuurlijk dat ik de wens
uitspreek dat het voor u allen een heel
goed en gezond jaar wordt.
Deze Nieuwsbrief bevat denk ik weer
een heleboel informatie over diverse
zaken. Als u ook een keer een bijdrage
aan de Nieuwsbrief wilt leveren is die
van harte welkom.
Op de jaarvergadering in februari zijn
een aantal plannen voor dit jaar aan de
orde geweest. Het bestuur zal zich
verder inspannen om de gestarte 4de
groep ook na de zomervakantie te
kunnen behouden. Daarvoor is verdere
aanwas van het ledenbestand nog wel
noodzakelijk.
Verder hopen we u binnenkort meer te
kunnen laten zien van onze
vernieuwde statuten.
Inmiddels heeft de financiele
overdracht naar onze nieuwe
penningmeester Marga van Zutphen
plaatsgevonden. Wij wensen Marga
natuurlijk heel veel succes bij haar
werkzaamheden en hebben
vertrouwen in een goede en fijne
samenwerking. In deze Nieuwsbrief
stelt zij zich nog even kort aan u voor.
In deze Nieuwsbrief een extra woord
van dank aan Hein Elemans en Pieter
Snelleman. Zij hebben zich de
afgelopen periode als externen
bijzonder verdienstelijk gemaakt voor
een goede verantwoording van onze
projecten naar Reuma Nederland.
Diverse factoren maakten dit tot een
complexe opgave.
Een goede verantwoording is voor
onze vereniging belangrijk om dit
kalenderjaar voor diverse plannen
steun te verkrijgen van Reuma
Nederland. Ik noem hier handhaving
4de groep, themabijeenkomsten en
nieuwe beweegactiviteiten.
Verder wil ik u in deze Nieuwsbrief
graag wijzen op een
sponsorverkiezing, aangebracht door
Evelien Ross. Neem even wat tijd en
breng uw stem uit ten behoeve van
onze vereniging!
Beste sponsoren, donateurs en
adverteerders. We starten weer een
nieuw kalenderjaar en wij zijn blij met
uw steun in 2019. Binnenkort wordt u
benaderd met de vraag of wij weer op
u mogen rekenen?
Een ander speerpunt dit jaar is het
contact met Gemeente Meierijstad. Er
lopen gesprekken om onze vereniging
ook als sportclub die erkenning te
geven die wij verdienen. Deze
erkening zou ons financieel geweldig
helpen. Op dit moment hebben wij de
status van een commerciele
organisatie. Dit vinden wij niet passend
en willen daar vanaf ! In dit kader
onderzoeken we ook een mogelijke
samenwerking met zwemvereniging
Neptunus in Schijndel.
Gemeente Meierijsatd pretenteert
voorstander en promotor te zijn van
inclusief sporten. Daarbij wordt het
accent gelegd op Samen en eigen
initiatief ! Wij doen een beroep op
Gemeente Meierijstad om dit nu eens
vanuit hun kant waar te maken. Wij
doen dit namelijk al zo'n 20 jaar!
U ziet, Reuma Beweeggroep " de
Meierij " is werkelijk in beweging. Niet
alleen in het water maar ook
daarbuiten. In het belang van eenieder
die ongevraagd heeft te dealen met de
gevolgen van een reumatische
aandoening.
Laten we er samen iets van maken!
Met vriendelijke groet,
Berry Dekkers
Voorzitter Reuma-beweeggroep "De
Meierij".

Concept- verslag
Jaarvergadering 6 februari
2019
Datum: Woensdag 6 Februari 2019
Locatie: Zakencentrum “De Bank”
(oude Rabobank Schijndel)
Adres: Hoofdstraat 43 5481 AA Schijndel
Tijd:
19.30 uur
Aanwezig: Berry Dekkers, Lisette Goossens,
Mirjam Elemans, Birgitte Broeren, Diny Swiebbe,
Leidie Dam, Jan Heijnen, René Hildesheim,
Tonnie Kastelijn, Harrie Timmermans, Esther van
de Velden, Marga van Veghel, Evelien Ross, Loes
Dekkers, Josine Jetten, Tonnie Smits, Ans
Vissers, Paul van de Laar, Mario Schouten, Annie
Wouters, Christien van de Ven, Chantal Huijberts
Afwezig met bericht: Ans van Dijk, Trudy v/d
Heijden, Eveline van Beers, Marijke v/d Perre,
Kitty Verhagen, Marga van Zutphen, Jeanette v/d
Donk, Wilma Smits, Kirsten Janse, Anja Seikens
Notulen: Chantal Huijberts
________________________________________
1.Opening / Mededelingen.
De voorzitter verwelkomt alle aanwezigen
Deze ALV is kort na de vorige in oktober
2018 maar dat heeft te maken met het wijzigen
van de periode van het verenigingsjaar; van
augustus tot augustus naar kalenderjaar. De
vergaderruimte is ons gratis ter beschikking
gesteld door Zakencentrum “De Bank” . Hiervoor
natuurlijk onze dank.
2.Verslag en besluiten van de jaarvergadering
van 11 oktober 2018.
De vergadering vindt het niet nodig dat het
verslag wordt voorgelezen daar het al eerder
schriftelijk is gedeeld.
Jan Heijnen bedankt de secretaris voor het
duidelijke verslag.
Jan heeft nog wel een opmerking m.b.t. het
besluit rondom het inhalen.
In het verslag is het onduidelijk dat het
inhaalbeleid door de leden aanwezig op de
vergadering is aangenomen, het wordt
beschreven alsof het bestuur heeft beslist.
Dit wordt als opmerking toegevoegd aan het
verslag in de volgende bewoording:
Aanvulling na jaarvergadering 06-02-2019: Het
voorstel van het bestuur om het inhaalbeleid te
wijzigen wordt door de leden aanwezig op deze
vergadering geaccepteerd.
(er was hier enige onduidelijkheid in door de wat
onduidelijke notulering op dit punt)
De secretaris beaamt dat het hier inderdaad een
onduidelijke verslaglegging betreft en dat de
opmerking geheel terecht is.
3.Verslag secretariaat over augustus 2018 tot
en met december 2018.
Het verslag wordt goedgekeurd.
Tonnie Smits geeft vraagt of zij op de hoogte
gebracht kan worden als leden hun lidmaatschap
hebben beëindigd i.v.m. het versturen van de
verjaardagkaartjes. De secretaris geeft aan dat dit
punt op een volgende bestuursvergadering wordt
besproken.
4.Financieel Jaarverslag Augustus 2018 tot en
met December 2018.
De voorzitter presenteert de jaarcijfers en geeft
een algemene globale toelichting op de cijfers. De
penningmeester heeft haar best gedaan om de
cijfers zo goed mogelijk in beeld te krijgen.
We staan er als vereniging goed voor. We moeten
rekening houden dat we nog een gedeelte van het
projectbedrag dat we via Reuma Nederland
hebben gekregen om een
4degroep op te starten nog moeten terugbetalen.
Dit omdat we geen volledig gebruik hoefden te
maken van dit “garantiebedrag”.
Er wordt een verschil geconstateerd m.b.t. de
opbrengst van de Clubkasactie van de Rabobank.
In het jaarverslag van de secretaris wordt een
ander bedrag genoemd. Dit zal nog nader worden
uitgezocht.

Aangenaam kennis
te maken........uw
nieuwe
penningmeester:
Marga van Zutphen
Ik ben Marga van Zutphen, ben 37 jaar
en woon samen met mijn man in
Loosbroek.
We hebben samen een dochter Iris van
10 en Zoon Stan van 9 jaar oud.
Ik ben in het dagelijkse leven
doktersassistente bij een
groepspraktijk in Veghel waar ik 21 uur
per week werk. In mijn vrije tijd doe ik
graag aan wielrennen en
mountainbiken wat helaas op dit
moment op een laag pitje staat door de
klachten.
Verder ben ik een carnavalsvierder en
ben ik secretaris van de plaatselijke
carnavalsvereniging.
Sinds 2001 weet ik dat ik een combi
van fibromyalgie en hypermobiliteit
heb. De laatste jaren worden de
klachten steeds erger en daarom heb
ik me aangesloten bij de zwemgroep
op de dinsdagavond.
Omdat ik graag meer voor de
vereniging wil betekenen heb ik me
kandidaat gesteld als penningmeester.
Het is belangrijk dat de vereniging blijft
bestaan en daar wil ik graag een
steentje aan bijdragen.
Ik hoop jullie allemaal een keer te
ontmoeten en bij vragen mag je altijd
een beroep op me doen.

5.Verslag Kascontrole en decharge
penningmeester.
Paul van de Laar en Esther van de Velden
hebben de kascontrole gedaan.
Complimenten voor de penningmeester over hoe
de administratie eruit ziet.
Er zijn geen onduidelijkheden of
onregelmatigheden gevonden.
De penningmeester wordt dan ook decharge
verleend.
6.Verkiezing kascontrolecommissie.
Volgend jaar nemen zitting in de kascontrole:
Tonnie Smits en Esther van de Velden
Paul van de Laar is reserve.
7.Aftreden penningmeester.
Lisette wordt bedankt met een persoonlijk woordje
door Berry en een presentje en een bos bloemen
aangeboden.
Lisette heeft heel veel voor onze vereniging
gedaan op veel verschillende vlakken en verdient
dan ook alle lof voor haar inzet gedurende een
groot aantal jaren als secretaris en
penningmeester. Zij stond aan de wieg van veel
activiteiten die de vereniging een mooie financiële
steun opleverden.
8.Verkiezing Penningmeester.
Marga van Zutphen (dinsdag avond groep) heeft
zich verkiesbaar gesteld.
Marga stelt zich voor door middel van een brief.
Dit omdat ze helaas verhinderd is op deze avond.
Marga wordt door alle leden aanwezig in de
vergadering aangenomen als nieuwe
penningmeester.
Berry zal Marga verder informeren.

9.Voorstel contributie 2020 (voorlopig €210,- )
Jan Heijnen heeft een maatschappelijk punt: hij
wil alle leden en het bestuur vragen om te kijken
of we voor de mensen die een lidmaatschap echt
niet kunnen betalen toch iets kunnen regelen.
Het voorstel om de contributie voorlopig ook voor
2020 op € 210,- te houden wordt door alle leden
aanwezig in de vergadering aangenomen.
10.Overig verenigingsnieuws en Plannen voor
2019:
a. Reuma Nederland
Dat we ons aangesloten hebben bij Reuma
Nederland heeft echt grote financiële voordelen
gehad. Hierdoor kunnen we profiteren van
diensten en financiële regelingen die ze
patiëntenverenigingen bieden. Daarnaast
onderhouden ze contacten door middel van een
besturendag. Hier kunnen we ook veel leren van
hoe andere RPV’s werken.
De enige verplichting naar Reuma Nederland is
actief meewerken aan de collecte van Reuma
Nederland.
b. Contact met de gemeente.
We zijn nog steeds in gesprek met de gemeente
om erkend te worden als sportvereniging. We
willen graag erkenning voor wat we doen.
Omdat we niet aangesloten zijn bij een bond,
omdat we geen jeugdleden hebben en geen
competitie spelen worden we dus nog steeds niet
erkend als sportvereniging.
Gemeente Meijerijstad geeft als suggestie om aan
te sluiten bij zwemvereniging Neptunus. Het is
maar de vraag of Neptunus daarvoor open staat
en of dit financiële voordelen heeft.
c. Huishoudelijk regelement.
Dit staat inmiddels op de website zodat iedereen
hier ten alle tijden inzage in heeft.
Het nieuwe huishoudelijk regelement van onze
vereniging wordt door de voorzitter tot
tevredenheid van de vergadering nader toegelicht.

Reumabrein.com
Mijn naam is Dr. Mechiel Korte, ik heb
44 jaar reuma en ik
ben wetenschapper.
Ernstige vermoeidheid bij reuma stuit
op veel onbegrip bij directe omgeving,
werk en UWV.
Daarom ben ik wetenschappelijk
onderzoek gaan doen naar Reuma
en Vermoeidheid.
Ons eerste project is gefinancierd door
ReumaNederland.
Ik heb een website reumabrein.com
gemaakt, die voor uw leden misschien
interessant is.
Op deze manier probeer ik zoveel
mogelijk reumapatiënten te
bereiken. Vermoeidheid bij reuma is nl.
geen aanstellerij, maar moet heel
serieus worden genomen!!
Waarom de
website reumabrein.com?
Mensen met reuma hebben vaak last
van extreme vermoeidheid en
voelen zich vaak emotioneel en sociaal
beperkter. Deze klachten verminderen
de kwaliteit van leven. De website
heeft allereerst tot doel meer
aandacht en begrip te kweken bij
familie en vrienden van
reumapatiënten, hun werkomgeving en
de overheid. Mensen kiezen niet voor
het krijgen van
reuma, het overkomt ze!
Verder is het doel van de website het
informeren van reumapatiënten hoe de
vermoeidheid ontstaat. Dit is
belangrijk, want het is een
ernstig symptoom van de ziekte als
gevolg van de ontsteking in het
lichaam (inclusief gewrichten) en de
invloed daarvan op de hersenen. De
hersenen kunnen veranderen door
reuma. We spreken dan van een
reumabrein. Het is
dus geen aanstellerij! Door meer
kennis over vermoeidheid kan er
ook makkelijker over gepraat worden
met de directe omgeving
en hulpverleners.
Tenslotte willen we met deze website
de laatste stand geven van
ons wetenschappelijke onderzoek: wat
weten we inmiddels van de oorzaken
en de mogelijke behandelingen van
vermoeidheid bij reuma.

M.b.t. punt 1.3 Leden.
Als bestuur zijn we een beetje aan het stoeien
hoe we moeten omgaan met eventuele diversiteit
in het lidmaatschap. Dit ook in het kader van
uitbreiding van ons aanbod. Maar ook in het kader
van mensen die ons een warm hart toedragen
maar niet actief willen deelnemen aan activiteiten.
Een vorm zou kunnen zijn dat je lid wordt van
onze vereniging voor een klein bedrag. Voor b.v.
beweeglessen in warm water betaal je als lid dan
een “extra” bedrag en voor b.v. yoga een ander
“extra” bedrag.
Veel RPV’s in het land werken op deze manier.
M.b.t. punt 2 Privacy beleid en AVG.
Door deze wet mogen we geen gegevens van
leden meer delen. We kunnen dan ook niet meer
ingaan op verzoeken van leden om gegevens te
delen. Ook niet als de grondslag medeleven is.
Wij als vereniging hebben ons aan deze wet te
houden.
Het nieuwe huishoudelijk regelement word door
alle aanwezige leden geaccepteerd.
d.Statuten.
Deze liggen nog bij de notaris om de door ons
aangebrachte wijzigingen te beoordelen.
De statuten waren inmiddels erg verouderd.
We hebben onder andere de doelgroep verruimt.
(er stond nl. alleen fibromyalgie)
Ons activiteitenaanbod hebben we ook globaler
beschreven zodat er ruimte is om ons aanbod te
verbreden met bijvoorbeeld: Nordic Walking,
yoga.
Mocht je een activiteit weten die past bij onze
doelgroep mag je deze altijd aangeven bij ons als
bestuur. We willen graag onderzoeken hoe we
ons aanbod kunnen verbreden en aan welke
activiteiten dan gedacht kan worden.
Daarnaast is de naam van onze vereniging
aangepast.
Zodra de concept statuten bekend zijn zullen we
deze delen met alle leden. De statuten zullen
eerst voorlopig worden vastgesteld om in een
volgende algemene leden vergadering definitief
vastgesteld te worden.
11.Wat verder ter tafel komt / rondvraag.
Evelien Ross: De vergaderruimte is koud. Zij
vraagt of daar een volgende keer rekening mee
gehouden kan worden.
Mario Schouten: De verjaardagskaarten, zijn die
gratis? Want niet iedereen kan ze openen.
antw: Deze digitale kaarten zijn gratis. We
overleggen in de volgende bestuursvergadering
wat we hiermee gaan doen in de toekomst.
12.Sluiting
De datum van de volgende jaarvergadering zal
plaatsvinden in februari 2020. De exacte datum
wordt tijdig gepubliceerd.

PS. De financiering van het project
stopt per 1 mei 2019, U zou mij enorm
helpen als u mij een email stuurt
waarin U aangeeft dat U het belangrijk
vindt dat Onderzoek naar Reuma en
Vermoeidheid ook in de toekomst
nodig blijft!
Mocht u in de toekomst een spreker
nodig hebben over Reuma
en Vermoeidheid: Problemen en
Oplossingen. Dan mag u mij altijd
vragen.
Met vriendelijke groet,
Mechiel Korte
Naar Reumabrein?
klik dan hieronder op de knop!

Afscheid van Lisette
Goossens - Anbergen
Als bestuurslid:

Reumabrein

Vormen van Reuma
toegelicht:
Hypermobiliteit

Lisette is lid vanaf augustus
2007 en was al snel secretaris
en daarna penningmeester.
Lisette, hartelijk dank voor al die
jaren inzet!
Dank zij jou kunnen we terugzien op een groot
aantal belangrijke initiatieven in onze vereniging.

In vorige Nieuwsbrieven is er wat
verteld over:
Acuut Reuma, Axiale SpA
Fibromyalgie, Artrose
In deze Nieuwsbrief vindt u informatie
over:
Hypermobiliteit
De medische informatie op deze site is
samengesteld en actueel gehouden door
ReumaNederland, de Nederlandse
Vereniging voor Reumatologie (NVR), de
Nederlandse Orthopaedische Vereniging
(NOV) en de Nederlandse Health
Professionals Reumatologie (NHPR).

Wat is hypermobiliteit?
Als je hypermobiel bent, zijn je
gewrichtsbanden en pezen te soepel.
Je gewrichten krijgen daardoor niet
genoeg steun en worden te beweeglijk.
Meestal merk je dat je hypermobiel
bent aan je vingers en knieën en aan
je wervelkolom. Deze kun je
waarschijnlijk verder strekken dan
andere mensen. Ook andere
gewrichten zijn vaak erg soepel.
Hypermobiliteit hoeft geen klachten te
geven, wel is het mogelijk dat je pijn
krijgt aan je spieren of gewrichten. Ook
raken je spieren vaak sneller
overbelast omdat ze harder moeten
werken om je gewricht(en) stabiel te
houden. Als je hierdoor spier- of
gewrichtsklachten krijgt, heet het
hypermobiliteitssyndroom (HMS).
Hypermobiliteit komt vrij veel voor,
vooral bij jonge mensen. Het komt ook
meer voor bij vrouwen en mensen van
Aziatische afkomst.De precieze
oorzaak van hypermobiliteit is
onbekend. Het is misschien erfelijk. Als
je extreem hypermobiel bent,
onderzoekt je arts of je een
aandoening hebt die hiermee in
verband staat. Extreme hypermobiliteit
is overigens zeldzaam.
Welke klachten heb je bij
hypermobiliteit?
Te soepele gewrichten geven over het
algemeen geen ernstige problemen.
Als je toch klachten hebt, gaat het
meestal om pijn of overbelasting van je
spieren en pezen. Deze klachten
kunnen kortdurend zijn maar het komt
ook voor dat ze langer aanhouden. Het
begint vaak met wat vage klachten.
Je loopt met hypermobiliteit wat meer
kans op ‘verstuikte’ gewrichten tijdens
het sporten, je schouder schiet wat
sneller ‘uit de kom’ dan bij iemand
anders of je knieschijf gaat wat sneller
van zijn plaats. Je krijgt ook vaak meer
klachten bij activiteiten die je vaak
herhaalt.
Voor sommige sporten is
hypermobiliteit zelfs handig. Denk aan
turners of balletdansers.
Hoe wordt de diagnose
hypermobiliteit gesteld?
Je arts stelt de diagnose op basis van
de klachten die je aangeeft, het
lichamelijk onderzoek en waar nodig
aanvullend onderzoek.
Bloedonderzoek en röntgenfoto’s laten
bij hypermobiliteit geen afwijkingen
zien. Het komt voor dat er een andere
aandoening in het spel is. Een
bekende erfelijke aandoening die ook
hypermobiliteitsklachten geeft, is het
Ehlers Danlos syndroom. Als je
huisarts het vermoeden heeft dat de
oorzaak van je klachten door deze
aandoening wordt veroorzaakt, dan is
een verwijzing naar een klinisch
geneticus nodig. Een klinisch
geneticus is gespecialiseerd in het
vaststellen en behandelen van erfelijke
aandoeningen.

Zomaar een
beweegles.........
De éne dag zat ik, nota bene in februari, in een Tshirt op een terrasje met een stralend blauwe
lucht en bijna 20 graden. De dag erna ging ik
weer met de winterjas aan door regen en kou
naar de wekelijkse beweegles en bleek wel weer
hoe vroeg in het jaar het nog pas was….carnaval!
Deze les was wel zo bijzonder gezellig, dat ik hem
even wil delen.
We begonnen met onze gewoonlijke warming up
rondjes om even in het gareel te komen. Daarna
kwamen de ‘noedels, flexibeams, tubes, buizen,
worsten, slangen’- en hoe die dingen al niet meer
genoemd zijn, tevoorschijn en werden er diverse
oefeningen gedaan, individueel en in groepjes van
twee.
En daarna ging de carnavalsmuziek op. De
carnavalsversieringen rond het bad maakten het
ook nog wat feestelijker. Alleen de aangepaste
verkleedpartij ontbrak, maar het is een kniesoor
die daar op let. Het zou ook een beetje lastig
bewegen worden met een carnavals-pèkse aan in
het water én een natte kliederboel daarná.Eerst
maakten we weer een rondje individueel bewegen
door het bad op nogal moderne carnavalsmuziek.
Op een gegeven moment kwam een suggestie
voor de muziek van ‘Snollebollekes’. Roxanne
reageerde hier meteen op en ging naar het
muziekapparaat: “Jaaa, die hebben we ook!” We
vormden een kring in het bad en namen elkaar bij
de hand (voorzichtig, niet knijpen…). De muziek
begon en toen kwam het punt waar het bij
Snollebollekes om draait: naar LINKS…..naar
RECHTS….naar LINKS….naar RECHTS…… en
dan het stukje ‘tatadatadada tatatatada…’ met je
armen op en neer, om vervolgens weer ‘naar links
en rechts’ te gaan. Wat hadden we een lol samen!
Zo wordt bewegen nóg leuker.
Vervolgens hebben we nog een polonaise door
het bad gedaan. Iedereen mocht een keer voorop
lopen en op aangeven van Roxanne maakten we
allemaal een sprongetje en moesten we proberen
om dit tegelijk te doen. Daarna werd er nog een
‘wavesprong’ gedaan, om de beurt springen
waardoor er een golfbeweging ontstond. Dit was
ook leuk om te doen. En ook om te zíen als je zelf
voorop liep en na je sprong achterom keek. Tot
slot werd de polonaise ‘ontbonden’, net als het
einde van een carnavalsoptocht, en gingen we
weer over tot de orde van de dag. Nog even wat
rek- en strekoefeningen en ontspannen drijven
voor de liefhebbers, om daarna de les te besluiten
met uitzicht op de carnavalsvakantieweek.Alaaf!
Leidie Dam

Twijfel je of je hypermobiel bent?
Stel je zelf de volgende vragen. Kun je:
je pinken 90° of verder overstrekken?
je duimen tegen je onderarm leggen?
je ellebogen met 10° overstrekken?
je knieën met ongeveer 10°
overstrekken?
als je voorover buigt je handen plat op
de grond leggen zonder je knieën te
buigen?
Is het antwoord op de meeste van
bovenstaande vragen ‘ja’? Dan ben je
waarschijnlijk hypermobiel.
Het volledige artikel lezen? Klik dan op
de knop hieronder:

Klik hier

Sponsorverkiezing:
Viasana
Het bestuur kreeg van een van onze
leden, Evelien Ross, een berichtje met
betrekking tot een sponsorverkiezing.
Lief dat Evelien dit wil doen voor onze
vereniging. Het bestuur beveelt deze
actie dan ook graag bij jullie aan.
Een samenvatting van het berichtje
van Evelien:
Ik heb een uitnodiging van Viasana om
een sportclub, goed doel of
hobbyvereniging die zich bezig houdt
met bewegen aan te geven die mee
mag doen met sponsorverkiezing. De
verkiezing is tussen 18 maart en 15
april.
Het gaat bij deze verkiezing echt om
stemmen en er zijn bedragen te
winnen van 2500, 1000 en 500 euro.
Evelien heeft zich ingeschreven onder
E. Ross en als doel Reuma
Beweeggroep de Meierij.
Dus:
Allemaal tussen 18 maart en 15 april
naar
www.viasana.nl/sponsorverkiezing
en STEMMEN !!!!!!!!!!
Naar bovenstaande
sponsorverkiezing?
Klik dan op de knop hieronder:

VIASANA

Yvonne Balvers:
Ervaringsverhalen Reuma
In januari is een nieuwe website op internet te
bezoeken, https://evenyvonne.nl. Op deze site
staan volop ervaringsverhalen over hoe het is
reuma te hebben en ermee te leven. Deze
website is wellicht interessant voor u.
Alle verhalen zijn van mijn hand. Graag stel ik mij
aan u voor. Ik ben Yvonne, misschien zijn we
elkaar in het verleden wel eens tegengekomen op
een besturendag van het
reumafonds/ReumaNederland. Ik ben jarenlang
secretaris, en later voorzitter geweest van de
Reumavereniging Gouda e.o. En ik was jarenlang
een vaste columnist bij Reuma Magazine. Nu ben
ik zelf een website gestart waar mijn oude en elke
maand nieuwe verhalen over reuma (of meer
algemeen over het hebben van een chronische
ziekte) te lezen zijn.
Ik heb volop ervaring in het omgaan met reuma
én plezier in het schrijven daarover. Met mijn
persoonlijke website hoop ik medemensen met
reuma, welke soort dan ook, herkenning, een
positieve blik en wellicht informatie en inzicht te
geven.
Direct naar de site van Yvonne? Klik dan op de
knop hieronder:

Evenyvonne

Wanneer keek u voor
het laatst op onze
website?
Klik hier en laat u verrassen.......

RB "De Meierij"

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.

