Bekijk de webversie

Nieuwsbrief
Woordje van de
Voorzitter
Beste lezer,
Nog even en de zomervakantie staat weer
voor de deur.
Sommigen van u zijn zelfs misschien al met
vakantie geweest of zijn op vakantie. Hoe
dan ook, ik wens u namens het bestuur een
heel fijne vakantieperiode. Een periode om
samen met familie en vrienden gezellig
door te brengen, nieuwe mensen te
ontmoeten, nieuwe dingen te zien, te
genieten van de zon en van elkaar.
Ook Reumabeweeggroep de Meierij gaat
over een korte tijd even met vakantie. De
activiteiten in het bad liggen stil en het
bestuur zakt even lekker onderuit. Maar,
wellicht toch ook terugkijkend en
vooruitdenkend over de verschillende
verenigingsactiviteiten.
Het was een bewogen maar goed half jaar.
Het in de afgelopen periode aardig
vernieuwd bestuur heeft inmiddels elkaar
aardig leren kennen. Altijd even wennen als
er ook afscheid genomen wordt van oude
vertrouwde gezichten en werkwijzen.
Nieuwe gezichten, nieuwe inzichten en
ideeen.
Er is hard gewerkt aan de samenwerking
met Reuma Nederland t.a.v.
projectaanvragen (subsidies) en een
gedeelte van het bestuur is naar de
Besturendag van Reuma Nederland
geweest. Er is gecollecteerd voor Reuma
Nederland en flink gewerkt aan de P.R.
zodat de groepen zich weer aardig richting
het uitgangspunt van 25 personen per
groep begeven. Dit omdat de contributie
ook daarop is gebaseerd,
Verder is er uitbreiding van het
bewegingsaanbod gekomen: 5 korte
wandelingen rondom Schijndel. Deze zijn
gratis voor al onze leden en hun
introducees.
Ook is er nagedacht over en gewerkt aan
verdere activiteiten en plannen. Over een
aantal leest u nader in deze Nieuwsbrief.
Speciale aandacht vraag ik voor de themaavond van maandag 3 juni aanstaande:
Rust Roest. U bent van harte welkom en
wordt u gratis aangeboden.
Ik wens een een heel mooie zomertijd en
hoop u na de vakantie weer snel te
ontmoeten

Met vriendelijke groet,
Berry Dekkers
Voorzitter Reuma-beweeggroep "De
Meierij".

Uitkomst enquête
Reumabeweeggroep
"de Meierij"
Hallo allemaal,
De afgelopen jaren hebben we buiten het
zwemmen om, altijd een start activiteit of
slotactiviteit georganiseerd. Onze
vereniging is de afgelopen tijd bijna
verdubbeld, en ook zijn er nieuwe
bestuursleden bijgekomen. Kortom, tijd om
te peilen of er ( nog steeds) animo is voor
een activiteit buiten het zwemmen om, en
zo ja, waar de voorkeur naar uit zou gaan.
We hebben een korte vragenlijst verstuurd,
met het verzoek deze terug te sturen, ook
al had je geen interesse.
Niet iedereen heeft gereageerd, maar
ongeveer de helft van onze leden heeft aan
onze oproep gehoor gegeven, waarvoor
dank. We kunnen concluderen dat van alle
ingestuurde reacties 1/3 aangeeft geen
behoefte te hebben aan andere activiteiten
buiten het zwemmen om. 2/3 geeft aan dat
ze het wel leuk vinden, waarbij ook
aangegeven wordt dat het fysiek niet altijd
mogelijk is om aan een activiteit deel te
nemen. De meeste leden gaven aan dat ze
2x per jaar een mooi aantal vinden.
Qua invulling gaat de voorkeur uit naar een
activiteit met eten, een lunch of een borrel.
De meeste gaven een voorkeur aan voor
overdag, in het voor -of naseizoen. De
kosten waren afhankelijk van de activiteit,
meestal € 7,50 of € 10,-. Enkele suggesties
die gegeven werden waren een fietstocht,
naar de film, knutselen, tekenen/schilderen
en een puzzeltocht. Ook werd genoemd om
een borrelmoment te doen na de
jaarvergadering of een nieuwjaarsborrel.

Themabijeenkomst:
Rust Roest 3 juni 2019
Beste leden, graag nodigen wij jullie uit voor
een themabijeenkomst aanstaande maandag
3 juni 2019.
RUST ROEST!
Nieuwe ontwikkelingen rondom artrose/reuma
met praktische beweegtips & eerste hulp bij
de meest voorkomende handklachten!
Een praktische interactieve
voorlichtingsavond, gegeven door Rosanne
van Hoesel (geriatrie fysiotherapeut) en
Mieke van der Steen (handtherapeut) over de
fysieke veranderingen bij het hebben van
artrose/reuma én het ouder worden en de
invloed van bewegen op ons lichaam. De
diagnose artrose of reuma roept vaak veel
vragen op.
Wat kan ik zelf doen? Kan ik pijnvrij
bewegen? Wat doe ik bij acute ontstekingen?
Mag ik vooruitgang verwachten?
Een ‘reuma- patiënt’ is gelukkig niet meer de
patiënt van vroeger die soms al op vroege
leeftijd in een rolstoel terecht kwam. Dit
omdat we nieuwe kennis hebben en beter
kunnen behandelen.
We hopen u met meer kennis en handige
beweegtips naar buiten te laten gaan!
Tevens bieden wij tijdens deze informatie
avond ‘eerste hulp bij handklachten’. Mensen
met een vorm van artrose of reuma kampen
vaak met handklachten. Dit kunnen klachten
zijn die direct met de artrose of reuma
samenhangen, maar kunnen ook klachten
zijn die vaak in combinatie met deze
aandoeningen voorkomen.U kunt hierbij
denken aan het carpaal tunnel syndroom, de
ziekte van Dupuytren of Quervain en
triggervingers.
Hand- en polsklachten kunnen voor veel
(pijn)klachten en beperkingen zorgen bij
alledaagse activiteiten. Tijdens de
bijeenkomst worden deze meest
voorkomende hand- en polsklachten
uitgelicht. ‘Artrose? Maar dat is toch versleten
werk en dus niets aan te doen?’ Dit is
gelukkig onjuist!U krijgt uitleg over de
aandoening en tevens wat u aan uw klacht
kunt doen. Wij reiken diverse waardevolle
informatie, tips, oefeningen en handigheidjes
aan.
Dus heeft u een vorm van reuma of artrose?
Wilt u meer weten over bewegen bij reuma en
artrose? Of heeft u handklachten door de
artrose of reuma die uw dagelijkse
functioneren beïnvloeden? U bent van harte
welkom! Bovendien is deze avond nuttig voor
mensen die hierin geïnteresseerd zijn en die
klachten zoveel mogelijk willen voorkomen in
de toekomst!
Voor wie?
Deze informatiebijeenkomst is bedoeld voor
iedereen met reuma (zowel leden als nietleden van de reumapatiëntenvereniging) en
andere geïnteresseerden.
Locatie en tijd
Maandag 3 juni.
De informatieavond begint om 19.30 uur in
Het Spectrum,
Steeg 9, Schijndel.
Binnenlopen kan vanaf 19.00 uur.
Aanmelden
Gelieve van tevoren aan te melden via
info@reumabeweeggroepdemeierij.nlof via
WhatsApp/SMS 0629132394. Deelname aan
de avond is gratis voor leden. Voor niet leden
vragen wij een bijdrage van € 2,00.

Conclusie: jullie waarderen het dat we een
extra activiteit organiseren buiten het
zwemmen om, in het voor-en of najaar,
tegen een kleine vergoeding.
We hebben als bestuur dan ook besloten
dat we bij de start van het seizoen, na de
zomervakantie, weer een activiteit voor
jullie gaan organiseren. De datum is
zaterdagmiddag 31 augustus, in de
middag. Reserveer de datum en graag tot
dan!!
Birgitte Broeren
Marga van Zutphen
Diny Swiebe

Adverteerders bedankt!
Als adverteerder op onze website
www.reumabeweeggroepdemeierij.nl of in
deze Nieuwsbrief bent u waarschijnlijk door
een van de bestuursleden benaderd om
ook in 2019 ons weer financieel te
ondersteunen.
Een aantal zijn al benaderd en hebben
wellicht al weer toegezegd. Anderen
worden nog benaderd. Natuurlijk rekenen
wij weer op uw medewerking.
Nog niet alle reacties zijn waarschijnlijk al
verwerkt. Facturen moeten wellicht nog
verstuurd worden en eventuele logo's nog
aangepast.
Maar u kunt er op rekenen dat dit spoedig
in orde zal worden gemaakt.
Uiteraard willen wij u vanaf deze plaats ook
hartelijk bedanken voor uw steun. Uw steun
helpt ons om het lidmaatschap van onze
vereniging zo laag mogelijk, dus voor
iederen toegankelijk, te houden.

Ridder in de Orde van
Oranje -Nassau
Op vrijdag 26 april werd Berry Dekkers mede
op voordracht van Reumabeweeggroep de
Meierij benoemd tot Ridder in de Orde van
Oranje-Nassau.
Onze voorzitter kreeg een koninklijke
onderscheiding voor zijn vele vrijwilligerswerk
voor o.a. Reumabeweeggroep de Meierij, de
Nederlandse Rollersports Bond, Make-a-Wish
Nederland, R.K. Pauluskerk,
Heemkundekring Schijndel, de Roze
Bluumkes, 't Kwekkeveld, Socioaal Cultureel
Centrum de Vink en zijn werk voor
Ziezon,Landelijk Directeurenoverleg
Educatieve Voorzieningen, Mooiste Contact
Fonds KPN, KlasseContact, Hospital
Organisation of Pedagoges in Europe, UMC
Utrecht / Wilhemina Kinderziekenhuis.
Volgens burgemeester Kees van Rooij van
Meierijstad zei er o.a. het volgende over:
"Uw lijst aan vrijwilligerswerk lijkt oneindig. U
zoekt steeds nieuwe uitdagingen. Een
"nieuwe"activiteit wordt door u opgepakt, op
de rit gezet en afgemaakt.U bezit bijzondere
organisatorische talenten, u bent een
daadkrachtige resultaatgerichte bestuurder
met kennis van zaken. U bent in staat
problemen goed te analyseren en de
consequenties van beslissingen te overzien.
met uw kwaliteiten valt u op, zowel op lokaal,
regionaal en op nationaal niveau en oogst u
veel waardering. U kunt worden
gekwalificeerd als iemand die zich geruime
tijd ten bate van de samenleving heeft
ingespannen. Het heeft Zijne Majesteit dan
ook behaagt u te benoemen tot Ridder in de
orde van Oranje Nassau.
Van harte gefeliciteerd!"

Vormen van Reuma
toegelicht:
Hypermobiliteit

Bestuur en leden van Reumabeweeggroep
de Meierij sluiten zich van harte aan bij deze
felicitatie.

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).
Hypermobiliteit
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.
Het volledige artikel lezen? Klik hier:
https://reumanederland.nl/reuma/vormenvan-reuma/hypermobiliteit/

Verslag thema-ochtend
in de Vink
Thema-ochtend in de Vink
Op uitnodiging van ‘Welzijn De Meierij’
hebben Chantal en ik (Leidie) op
maandagochtend 27 mei onze vereniging
mogen promoten. Welzijn De Meierij
organiseert in de diverse woonwijken in
Schijndel regelmatig informatieve
bijeenkomsten en deze keer hadden zij voor
het thema ‘reuma’ gekozen.
Daarvoor was ook een ergotherapeut van
Laverhof uitgenodigd. Zij begon de
presentatie met een inhoudelijk verhaal over
reuma in het algemeen: welke vormen,
klachten, behandelingen, etc. Zij eindigde
haar verhaal met het advies om ook voorál te
blijven bewegen. Daarop konden Chantal en
ik mooi aansluiten met ons verhaal over
Reumabeweeggroep ‘De Meierij’. Dit deden
wij aan de hand van een PowerPointregistratie met daarbij een mondelinge
toelichting.
Het was een interessante en gezellige
ochtend én het heeft ook weer een nieuw lid
opgeleverd voor onze vereniging, dus dat
was voor Chantal en mij de kers op de taart
van deze bijeenkomst.

Reuma en Voeding

Nieuwe flyer van
Reumabeweeggroep de
Meierij
Reumabeweeggroep de Meierij heeft een
nieuwe flyer laten drukken.
Denkt u
"Hier zou mooi een flyer van onze
vereniging kunnen liggen"
schroom dan niet en spreek een van onze
bestuursleden aan. Zij kunnen u wat
exemplaren bezorgen.
Bekendheid van onze vereniging zorgt
ervoor dat ook anderen die baat hebben bij
ons aanbod de weg kunnen vinden.

Fibromyalgie is te
behandelen
Bron: Brabants Dagblad, zaterdag 25 mei
2019; geschreven door Vivian De Gier.
Fibromyalgie is te behandelen
Ontkennen is geen optie
Voor de aandoening fibromyalgie bestond
lange tijd geen goed remedie.
Revalidatiearts Herlinde Jacobs ziet
lichtpuntjes in de behandeling van deze
onverklaarbare chronische pijnen.
Wat is fibromyalgie precies?
Herlinde Jacobs: “Het is een aandoening
van chronische pijn in spieren,
peesaanhechtingen en rond de gewrichten,
waarvoor de precieze oorzaak niet wordt
gevonden. Daardoor behoort het tot de
zogenoemde SOLK: Somatische
Onvoldoende verklaarde Lichamelijke
Klachten.
Wat zijn de symptomen?
“Bij fibromyalgie is sprake van
overprikkeling van het zenuwstelsel, ook
wel sensitisatie genoemd. Daardoor kan
iets wat gewoonlijk niet pijnlijk is, zoals
aanraking, temperatuurwisselingen, licht of
lawaai, al pijn veroorzaken. Het gaat dus
om chronische pijn van onverklaarbare
oorsprong die langer dan twaalf weken
duurt. Dat leidt tot een secundair probleem:
ernstige vermoeidheid, die eveneens vaak
chronisch wordt. Hierdoor ontstaat een
vicieuze cirkel, want chronische
vermoeidheid leidt ook weer tot chronische
pijn.
Daarnaast zijn er vaak nog allerlei andere
klachten die een rol spelen, zoals hoofdpijn
of migraine, buikklachten, hyperventilatie,
concentratieproblemen en verhoogde
spierspanning.”
Wie zijn er vatbaar voor?
“Mensen die een moeilijke start in hun
leven hebben gehad of een overactieve
levensstijl hebben, die perfectionistisch zijn
of niet tevreden met zichzelf. Zij hebben
een grotere kwetsbaarheid om fibromyalgie
te ontwikkelen. Het zijn vaak mensen die te
lang over hun grenzen zijn gegaan. Dat de
mate van chronische stress in onze
maatschappij de laatste jaren sterk is
toegenomen, kan een mogelijke oorzaak
zijn van de toename van fibromyalgie.”
Waarom is het zo moeilijk te
diagnosticeren?
“Als een patiënt zich met pijnklachten meldt
bij de huisarts, zal die een paar
basisonderzoeken doen. Maar vaak vindt
zo’n arts in die onderzoeken geen
lichamelijke oorzaak voor de pijn. Omdat
een verklaring uitblijft, probeert de arts
meestal de pijn te verminderen door middel
van medicatie of fysiotherapie. Als de
patiënt ook psychologische stressklachten
heeft, kan er een doorverwijzing naar een
psycholoog volgen. Heeft iemand veel last
van chronische hoofdpijn of restless legs,
rusteloze benen, dan komt hij bij de
neuroloog terecht. Iemand met
darmklachten wordt doorverwezen naar de
internist.
Als er geen lichamelijke oorzaak te vinden
is, zal het wel tussen de oren zitten, wordt
vaak gedacht.
“Dat klopt. Vaak wordt gedacht dat iemand
zich maar wat inbeeldt of overdrijft. Het
bagatelliseren is zeer schadelijk voor
mensen met fibromyalgie en geeft het
gevoel dat er niet naar hen geluisterd
wordt. Dat kan de klachten verergeren.
Ook als behandeling uitblijft, gaat de
overprikkeling van het zenuwstelsel verder.
Uiteindelijk is dat wél te zien op scans: er
treden veranderingen op in de
hersenfunctie. Aangezien fibromyalgiepatiënten vaak last hebben van chronische
stress, heeft dat negatieve gevolgen voor
de doorbloeding van de hersenschors. Dat
bemoeilijkt het nemen van beslissingen,
plannen, sociaal gedrag, relativeren en
nuanceren, de regulering van emoties en
het beheersen van impulsen. Fibromyalgie
is dus echt een aandoening die we serieus
moeten nemen en waar iets aan te doen
valt. Hoer eerder iemand behandeling
krijgt, hoe beter. “
Welke behandeling is mogelijk?
“We boeken goede resultaten met een
revalidatietraject met een multidisciplinaire
aanpak, waarbij een psycholoog, een
ergotherapeut een fysiotherapeut
samenwerken.
Het programma duurt acht weken en is er
volledig op gericht de patiënt beter te leren
voor zichzelf te zorgen, te luisteren naar
het lichaam en grenzen te herkennen. De
therapeuten helpen bij het in beweging
komen of blijven en brengen in kaart of
iemand pijnvermijdend gedrag vertoont of
juist altijd maar doorgaat. Dat inzicht is
nodig om weer te gaan voelen waar de
gezonde grenzen liggen. Ook wordt
gewerkt aan de acceptatie, die soms
moeilijk is. We focussen niet op de pijn,
maar juist op wat nog goed gaat. Zo
doorbreken we het vaste patroon van
reageren op pijn. Mensen moeten leren om
op een andere manier met zichzelf om te
gaan. Om te stoppen met zich te schamen,
zichzelf verwijten te maken of te doen alsof
het er niet is.”
Wat zijn de resultaten van die aanpak?
“We hebben een studie gedaan waarbij we
de levenskwaliteit van patiënten tot één
jaar na het revalidatieprogramma volgden.
Daaruit bleek dat die levenskwaliteit zowel
fysiek als mentaal was verbeterd ten
opzichte van de start.. Volledige genezing
is meestal niet mogelijk als iemand al heel
lang klachten heeft. Maar bij de jongen
mensen die deelnamen aan
hetrevalidatieprogramma hebben we zelfs
meegemaakt dat ze fibromyagiepatiënt-af
zijn.”
* Herlinde Jacobs, Fibromyalgie anders
bekeken, Een multidisciplinaire aanpak van
chronische pijn, verschenen bij Lannoo, €
21,99.

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

Bij sommige vormen van reuma komen slikof darmklachten voor. Jouw medicijnen
kunnen van invloed zijn op de
voedselopname. En andersom kan voedsel
effect hebben op de werking van je
medicijnen. Wat kan je bij bepaalde vormen
van reuma beter wel en niet drinken? Je leest
het hieronder.
Voeding bij mond- en slikklachten
Een droge en pijnlijke mond bij bijvoorbeeld
het syndroom van Sjögren maakt eten lastig.
Door gebrek aan speeksel kan aanslag in
jouw mond ontstaan. En bij de ziekte van
Behçet of lupus erythematodes kunnen
pijnlijke aften prettig eten verstoren. Lees
onze tips om het eten makkelijker te maken.
Pijnlijke of droge mond
De volgende tips kunnen verlichting geven bij
een droge of pijnlijke mond:
Spoel je mond regelmatig of drink steeds een
klein beetje water; houd zo nodig jouw mond
vochtig met een mondsproeier.
Zorg voor een goede mondverzorging: goed
tandenpoetsen, flossen en gebruik
mondwater met fluoride. Ga geregeld voor
controle naar de tandarts.
Kauwen en zuigen stimuleren de
speekselklieren om dun, waterig speeksel te
produceren; bijvoorbeeld een ijsklontje, stukje
komkommer, kauwgom of een snoepje.
Gebruik bij voorkeur suikervrije kauwgom.
Gebruik bij de warme maaltijd (liefst magere)
jus, saus of pasta met saus, of eet
maaltijdsoep.
Smeuïg beleg zoals smeerkaas, roerei, paté,
salade, jam of honing slikt gemakkelijker dan
droog beleg. Pap, drinkontbijt en vla gaan
waarschijnlijk beter dan brood. Je kunt het
brood ook in melk of bouillon dompelen.
Je kan pijn in je mond krijgen van hete
dranken. Laat ze dan eerst wat afkoelen.
Soms zijn ijs en ijskoude gerechten prettig,
omdat de kou jouw mond enigszins verdooft.
Producten die jou pijn geven kan je proberen
te vermijden, zoals: kruiden en specerijen,
vruchtensap, koolzuurhoudende frisdranken,
alcoholische dranken en erg zoute of scherpe
of zure voedingsmiddelen. Producten met
harde korstjes, noten, botjes en graten
kunnen extra pijnlijk zijn.
Soms is gemalen of vloeibare voeding
(tijdelijk) beter. Met een staafmixer kan je
jouw warme maaltijd malen samen met wat
water.
Kunstspeeksel
Overleg met jouw arts of kunstspeeksel een
oplossing voor je is. Door kunstspeeksel kan
je tong gemakkelijker bewegen en worden de
slijmvliezen soepeler.
Lees meer over medicijnen bij het syndroom
van Sjögren
Slikproblemen
Als je pijn hebt bij het slikken, kan het
prettiger zijn om vaker kleine beetjes te eten
of er wat bij te drinken. Slikproblemen kunnen
bij veel reumatische aandoeningen
voorkomen, bijvoorbeeld bij polymyositis,
sclerodermie en lupus erythematodes (SLE).
Vraag zo nodig bij jouw huisarts om
verwijzing naar een diëtist.
Het volledige artikel lezen? Klik hier:
https://reumanederland.nl/levenmet/voeding/voeding/

Kèùre Rontelum Skêndel
mi Berry
Kèùre Rontelum Skêndel mi Berry
Naast onze warm water-beweeggroep,
hebben we nu ook aantal mooie korte
(avond)wandelingen door het Schijndelse
landschap.
Tijdens deze wandelactiviteit loopt u een
aantal mooie routes onder leiding van Berry
Dekkers, onze voorzitter.
Voor de zomer staan als proef 5 routes
gepland. Bij voldoende belangstelling zal
deze activiteit ook na de zomer
gecontinueerd worden.
Aanmelden is niet noodzakelijk maar wordt
wel op prijs gesteld.
Aanmelden kan op l.h.t.dekkers@gmail.com
De wandelingen zijn gebaseerd op het boekje
‘Kèùre Rontelum Skêndel’.

Data komende wandelingen:
Woensdag 5 juni 2019,
6 km, Van den Broekkant tot de Hoeves
Maandag 17 juni 2019
3,5 km, De Liekendonk lonkt
Woensdag 3 juli 2019
5 km, De Prekers, voor de fijnproevers
Verzamelen:
Bij de ingang van
Zwembad de Molen Hey.
Starttijd:
19:00 uur. Vanaf daar gaan we met auto's
(indien gewenst in overleg per fiets) naar het
startpunt.
Eindtijd:
Afhankelijk van de lengte van de route.
Ongeveer 4,5 km per uur.
Kosten:
Gratis

Wandeling met Rotary
Meierijstad
Op donderdag 23 mei verzorgden Leidie Dam
en Berry Dekkers een wandeling door het
centrum van Schijndel voor Rotary
Meierijstad.
Dit was een voortvloeisel uit de Beursvloer
2018. Daar sloten Reumabeweeggroep de
Meierij en Rotary Meierijstad een deal waarbij
vanuit de Rotary door Wil Jan van de Rijdt
ondersteuning zou worden verleend bij het
opstellen van de jaarrekening 2017-2018.
Als tegenprestatie zou Reumabeweggroep de
Meierij een rondwandeling verzorgen.
Na overleg werd gekozen voor de
wandelroute Beeldspraak. Deze route is terug
te vinden op de Kunstroute app Schijndel.
Deze is gratis te downloaden.
Wellicht is deze route, of 1 van de 3 andere
routes , ook een keer iets voor u.
De reacties vanuit de Rotary waren zeer
positief. Hiermee konden we dan ook deze
deal met een wederzijds positief gevoel
afsluiten.

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.

