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Beste	leden,,

Ik	zit	hier	achter	mijn
laptop	en	worstel	met
wat	ik	deze	keer	met

jullie	ga	delen.
Mijn	teleurstelling,	mijn	corona-
moeheid,	frustratie	over	wat	er
allemaal	niet	kan	doorgaan,	de
angst	voor	corona	of	de	vaccins
die	er	nog	steeds	maar	beperkt
gegeven	kunnen	worden.
Of	een	toch	wel	mooie	afsluiting
van	2020,	de	verrassing	die	we	bij
jullie	hebben	kunnen	bezorgen,
jullie	reacties	daarop,	het
contributie-aanbod	dat	we	jullie
hebben	kunnen	doen,	de	pracht
van	de	sneeuw	om	ons	heen,
mijn	prachtige	wandelingen	in	de
natuur,	de	mogelijkheid	om	meer
vanuit	huis	te	kunnen	werken,	het
on-line	carnaval	of	het	feit	dat
niemand	van	ons	gezinnetje
corona	heeft	gehad.	
Kortom,	is	het	glas	half	leeg	of
half	vol.
Ik	denk	dat	beide	kanten	in	dit
voorwoord	maar	aan	bod	moeten
komen.	Net	als	in	de	rest	van
deze	Nieuwsbrief.
Ik	zou	zeggen,	Pik	er	uit	naar
eigen	keuze	wat	je	wilt	lezen.
Laat	ik	maar	met	het
allerbelangrijkste	beginnen.	Op	1
maart	gaan	we	nog	niet	van	start.
Hoe	hadden	we	hier	als	bestuur
maar	ook	jullie	als	leden	op
gehoopt.	Maar	helaas.	Het	mag
zelfs	niet	van	de	overheid.	Het
zwembad	is	dicht	en	we	weten
nog	niet	wanneer	het	wel	open
gaat	en	onder	welke
voorwaarden.	Ik	ga	deze	keer	dan
ook	geen	lichtpuntje	bieden	met
een	datum.	Dat	kan	ik	gewoon
niet	omdat	ook	ik	niet	weet	wat	de
Engelse	of	wat	voor	variant	gaat
betekenen.	Komt	er	een	derde
golf	en	wanneer	dan	wel?
Wat	ik	wel	weet	is	dat	we	als
bestuur	voorzichtig	zijn.	Wat	we
zeker	niet	willen	is	onze	leden	in
gevaar	brengen.	Ook	niet	op
onnodige	kosten	jagen.
Maar....ook	wij	zijn	van	derden
afhankelijk	wat	betreft	opening,
regels	en	kosten.
Uiteraard	hopen	we	dat	we	net
als	vorig	jaar	dan	weliswaar	niet
kunnen	oefennen	maar	dat	er
ondanks	dat	geen	prijs	voor	hoeft
te	worden	betaald.
Wat	ik	wel	kan	beloven	is	dat	we
als	bestuur	zo	snel	als	we	mogen
en	verantwoord	kunnen
herstarten	jullie	op	de	hoogte
brengen.	In	elk	geval	zal	dat
minimaal	14	dagen	voor	de
herstart	zijn.	Dan	zullen	we
tevens	aangeven	waarom	en	hoe
we	gaan	opstarten.
Natuurlijk	wil	ik	ook	nog	even
vooruit	kijken.	Het	is	inmiddels
ook	duidelijk	dat	we	over	een
tijdje	weer	langzaam	terug
kunnen	naar	het	"normale".	Wat
zal	dat	het	bestuur	een	plezier
doen	en	ook	bij	jullie	kan	ik	me	de
vreugde	voorstellen.	Om	die
reden	zal	ik	met	mijn	mede
bestuursleden	bespreken	hoe	we
die	vreugde	samen,	met	de	hele
vereniging	op	een	gepast	moment
met	elkaar	kunnen	delen.
Gewoon,	allemaal	samen	een
paar	gezellige	uurtjes	om	weer	bij
te	praten	en	te	genieten	van	het
leven.
En	ja,	tot	die	tijd	moeten	we
volhouden	zeggen	Rutten	en	de
Jonge.	Handen	wassen	tot	ze
kapot	zijn,	afstand	houden	en
testen,	testen	en	testen.	Maar
vooral	ook	voorzichtig	zijn	en	alle
regels	naleven.	
Maar	laten	we	ook	alvast
genieten	van	de	voornemens	die
we	ons	weer	kunnen	maken.	Net
als	met	een	vakantie.	Alleen	al
van	de	voorpret	kun	je	genieten.
Tot	slot,	wil	je	eens	praten	of	een
1	op	1	contact?	Neem	contact	op
met	iemand	van	wie	je	denkt	dat
die	dat	ook	wil.
Bel	gewoon	eens	iemand	of	stuur
een	appje,	mailtje	of	kaartje.
Misschien	kun	je	een	keer	ergens
mee	helpen.	Alles	helpt	in	deze
moeilijke	tijd!
Heb	je	zin	om	eens	met	me	te
gaan	wandelen	of	te	buurten?
Bel	me	gewoon	even	of	stuur	een
berichtje.Ik	ben	er	klaar	voor!
Ik	hoop	jullie	weer	zo	snel
mogelijk	allemaal	te	ontmoeten
en	hoop	dat	het	jullie	allemaal
goed	gaat!

Met	vriendelijke	groet,

Berry	Dekkers
Voorzitter	Reumabeweeggroep
"De	Meierij"..

Bekijk	de	webversie
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Woordje	van
de	voorzitter

Compensatie	corona	2020
en	contributie	2021

In	2020	hebben	we	zeer	regelmatig
vragen	gekregen	hoe	het	zat	met	de
conributie	over	2020	in	relatie	met	het
niet	kunnen	oefenen	en	een	mogelijke
compensatie.
Bij	de	jaarvergadering	heeft	het
bestuur	hier	uitgebreid	bij		stilgestaan
en	aangegeven	waarom	tot	dan	toe
niet	was	ingegaan	op
compensatieverzoeken.	In	die
vergadering	is	ook	geschetst	dat	het
bestuur	bij	meer	duidelijkheid	over	de
financiele	situatie	over	2020	er
passend	zou	worden	gehandeld.
Inmiddels	is	dat	gebeurd.	Niemand
heeft	geld	teruggekregen	maar	de
compensatie	is	verwerkt	in	de
contributie	voor	2021.	Dit	betekent	dat
u	ook	in	2021	voor	het	bedrag	van	de
basiscontributie	van	€25,00	per
persoon	weer	lid	bent	en	kunt
oefenen.	Het	bestuur	denkt	hiermee
de	vaste	lasten	toch	te	kunnen
opvangen.	
Uit	de	reacties	die	het	bestuur	mocht
ontvangen	blijkt	dat	er	veel	begrip	en
waardering	was	voor	deze	wijze	van
compenseren.
Het	bestuur	is	erg	blij	met	deze
reacties	aangezien	dit	voor	het
bestuur	ook	een	grote	uitdaging	was.
Hoe	kom	je	tot	een	oplossing	waarbij
het	belang	van	de	individuele	leden
en	het	belang	van	de	vereniging	als
geheel	zo	optimaal	mogelijk	wordt
gewaarborgd.
We	hopen	dat	we	dat	op	deze	wijze
goed	hebben	gedaan	en	dat	we	zo
nodig	in	de	toekomst	een	soortgelijke
oplossing	weer	kunnen	gebruiken	als
dat	mogelijk	moest	zijn.	Corona	is
helaas	nog	niet	weg......
	

Vacature	:
Bestuurslid

Het	bestuur	van	Reumabeweeggroep
heeft	nog	steeds	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

	

Elke	dag	een	leuke
activiteit:

Elke	dag	iets	leuks.

Op	dinsdag	2	februari	heeft	het
kabinet	wijzigingen	in	de
coronamaatregelen	bekendgemaakt.
De	kinderopvang	en	de	basisscholen
mogen	vanaf	maandag	8	februari
weer	open.	We	passen	de	informatie
op	onze	website	hier	zo	spoedig
mogelijk	op	aan.	Kijk	voor	alle
wijzigingen	op	de	website	van	de
rijksoverheid.
In	de	eerste	weken	van	de
coronaperiode	kregen	gezinnen
uitdagingen	waar	ze	nog	niet	eerder
mee	te	maken	hadden	gehad.	Deze
uitdagingen	doen	zich	nu	veelal	weer
voor.	Reden	om	veel	bezochte
activiteiten	van	'Elke	dag	iets	leuks'
nog	eens	te	delen.	Met	nummer	5	als
laatste	terugblik.	Hopelijk	helpen	deze
activiteiten	om	het	leuk	te	houden	met
elkaar.	
Inmiddels	zijn	meer	dan	175
activiteiten	gedeeld,	bekijk	hiervoor
de	overzichtspagina.
Maandag	–	Leer	vette	goocheltrucs
Dinsdag	–	Familiebingo
Woensdag	–	Digitaal	samen	eten
Donderdag	–	Gezonde	limonade
Vrijdag	–	Houten	schilderij
Zaterdag	–	Spelen	met	de	regen
Zondag	–	Ontbijt	op	bed
Maandag	–	Leer	vette	goocheltrucs
Wordt	net	zo	vingervlug	als	Victor
Mids	van	Mindfuck.
Wat	ga	je	doen?
Kijk	een	aflevering	van	Mindfuck
terug.	Hoe	doet	hij	dat?	Op	internet
zijn	instructievideo's	te	vinden	met
uitleg	hoe	je	simpele
vingervlugheidstrucjes	kunt	uitvoeren.
Lukt	het	jou	om	een	muntje	in	je
handen	te	laten	verdwijnen?
Wat	heb	je	nodig?
Computer	of	telefoon	met	internet
Muntje,	touw	of	doekje	–	net	welke
truc	je	gaat	leren
Dinsdag	–	Familiebingo
Wat	wordt	er	thuis	vaak	gezegd?
'Komen	jullie	eten'	of	'Vergeet	je……
niet'	bijvoorbeeld?	Het	is	tijd	voor
familiebingo.
Wat	ga	je	doen?
Maak	samen	een	familiebingokaart
van	uitspraken	die	thuis	veel	gedaan
worden.	Print	of	maak	voor	ieder
gezinslid	één	bingokaart.	Kruis
afzonderlijk	van	elkaar	een	vakje	af
als	je	een	uitspraak	gehoord	hebt.
Degene	die	als	eerste	de	kaart	vol
heeft,	heeft	gewonnen	(BINGO!).	Hier
kan	natuurlijk	een	vooraf	afgesproken
prijs	aan	gekoppeld	worden.
Bijvoorbeeld	iets	langer	opblijven,
uitslapen	of	een	huishoudelijk	klusje
niet	hoeven	te	doen.	Let	wel	op:	Valse
bingo	betekent	dat	je	een	liedje	moet
zingen.
Tip:	Even	gluren	hoe	een	bingokaart
er	ook	alweer	uitziet?	Spiek	even	op
de	NJi-videobelbingokaart!	
Wat	heb	je	nodig?
Computer	of	pen/potlood
Papier
Eventueel	printer
Woensdag	–	Digitaal	samen	eten
Een	eetmoment	is	hét	moment	om
samen	met	vrienden	of	familie	in
gesprek	te	gaan.	Wat	je	voorheen
deed	door	bij	anderen	te	gaan	eten,
kun	je	nu	doen	via	beeldbellen.	Neem
de	dag	door,	maak	een	praatje	en
deel	de	mooie	momenten.
Wat	ga	je	doen?
Kies	een	geschikt	eetmoment	om	via
beeldbellen	mensen	uit	te	nodigen.
Eet	samen	terwijl	je	aan	elkaar	vraagt
hoe	het	gaat.	Een	mooie	gewoonte,
ook	als	jullie	elkaar	weer	kunnen
bezoeken.
Het	voordeel	is	dat	jonge	kinderen
blijven	zitten,	dus	wat	geduldiger
kunnen	bellen.	Voor	tieners	is	het	een
mooie	afleiding	van	de	dagelijkse
tafelgesprekken	met	hun	ouders.
Wat	heb	je	nodig?
Smartphone,	tablet	of	laptop
Lekker	eten	op	tafel
Donderdag	–	Gezonde	limonade
Steel	de	show	met	deze	lekkere	en
gezonde	variant	van	limonade.
Wat	ga	je	doen?
Maak	een	keuze	welke	fruitsoorten	je
gaat	gebruiken	voor	jouw	gezonde
limonade.	Was	het	fruit.	Schil	het	en
snijdt	het	in	schijfjes	of	partjes.	Doe
de	gewenste	hoeveelheid	fruitsoorten
in	een	kan	en	vul	deze	met	water.	Zet
de	kan	in	de	koelkast	en	laat	het
water	een	paar	uur	trekken,	hierdoor
geeft	het	fruit	smaak	af	aan	het	water.
Serveer	de	gezonde	limonade	in
glazen,	die	jullie	voor	de	gelegenheid
kunnen	versieren.		
Wat	heb	je	nodig?
Fruit,	bijvoorbeeld	kiwi	en	aardbeien
Kan
Water
Glazen
Koelkast
Vrijdag	–	Houten	schilderij
Een	houten	schilderij	ziet	je	niet	vaak
en	is	altijd	uniek	als	je	hem	zelf
maakt.
Wat	ga	je	doen?
Zoek	in	de	schuur	naar	een	stuk	mdf
of	houten	plaat.	Teken	hier	met	een
watervaste	stift	de	hoofdlijnen	van
jouw	schilderij	op.	Als	je	deze
tekening	hebt	gemaakt,	verf	je	de
hele	plaat	in	met	waterverf.	Het
voordeel	hiervan	is	dat	jouw	tekening
zichtbaar	blijft.	Alles	binnen	de	lijnen
van	jouw	tekening	ga	je,	wanneer	de
verf	droog	is,	weghalen	met	hamer	en
beitel.	Het	hout	wordt	op	deze	manier
weer	zichtbaar,	waar	jij	dit	wilt.	Maak
het	houten	schilderij	af	met	andere
kleuren	verf.
Heb	je	bijvoorbeeld	gekozen	voor	het
tekenen	van	een	vis?	Dan	kun	je
ervoor	kiezen	om	sommige	schubben
weg	te	halen	met	hamer	en	beitel.
Andere	schubben	geef	je	met	verf
een	andere	kleur.	De	combinatie	van
hout,	waterverf	achtergrond	en
geverfde	schubben	geeft	een	mooi
3D-effect.
Wat	heb	je	nodig?
Houten	of	mdf-plaat
Hamer	en	beitel	of	schroevendraaier
Stift
Waterverf	en	normale	verf
Zaterdag	–	Spelen	met	de	regen
Gebruik	de	regen	in	je	spel.
Wat	ga	je	doen?
Met	regen	kun	je	heel	leuk
buitenspelen.	Neem	een	stevig	stuk
karton,	waterverf	en	kwasten	mee
naar	buiten.	Je	kunt	nu	verven
doordat	de	regen	je	verf	nat	maakt.
Vang	ook	eens	met	verschillende
bakjes	de	regen	op.	In	welk	bakje	zit
meer	water?	Heeft	regen	op
verschillende	dagen	ook	verschillende
kleuren?	En	hoe	smaakt	regenwater
eigenlijk?
Wat	heb	je	nodig?
Regen
Waterverf,	karton,	kwasten
Plastic	bekers
Zondag	–	Ontbijt	op	bed
Wat	is	er	gezelliger	dan	elkaar	lekker
verwennen	met	ontbijt	op	bed?	Voor
veel	kinderen	en	ouders	is	ontbijt	op
bed	een	bijzonder	moment.	Maak	er
gebruik	van,	juist	nu!
Wat	ga	je	doen?
Spreek	een	dag	af	waarop	jullie	op
bed	ontbijten.	Met	kleine	kinderen	is
het	aan	te	raden	zelf	of	samen	het
ontbijt	te	maken.	Als	je	kinderen	groot
genoeg	zijn,	dan	kunnen	zij	dit
natuurlijk	prima	zelf.	Breng	het	ontbijt
naar	de	slaapkamer	en	eet	het	met
elkaar	op	bed	op.	Bespreek	de	week:
hoe	vindt	iedereen	dat	het	gaat?
Wat	heb	je	nodig?
Bed
Borden/bestek/bekers
Ontbijt	naar	keuze

Bron:	NJI
3	februari	2021

HERSTART	????????

In	het	voorwoord	leest	u	dat	de	herstart	van	het
bewegen	in	warm	water	per	1	maart	niet	haalbaar	is.	
Wanneer	wel	gestart	kan	worden	is	is	nog	niet
duidelijk.
U	opvangt	minimaal	14	dagen	voor	de	herstart	bericht
over	wanneer	er	weer	gestart	wordt	in	het	bad	en
onder	welke	voorwaarden.

Corona	:	wat	betekent	dat	voor	jou	als
reumapatiënt

Het	coronavirus:	wat	betekent	dat	voor	je	als	je	reuma
hebt?

Bron:	Reuma	Nederland:
25	januari	2021

Iedereen	in	Nederland	merkt	het:	het	corona-virus
(COVID-19)	en	de	maatregelen	van	de	overheid
hebben	grote	gevolgen	voor	het	dagelijks	leven.	De
adviezen	voor	iedereen	in	Nederland	veranderen
doorlopend.	Kijk	voor	de	meest	actuele	adviezen	en
informatie	op	de	website	van	de	Rijksoverheid:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-
covid-19

Vaccinatie	tegen	het	coronavirus?

Meer	weten	over	de	coronavaccinatie	bij	reuma?
Lees	de	veelgestelde	vragen	en	antwoorden	over	de
coronavaccinatie	en	reuma.	Deze	informatie	is	tot
stand	gekomen	in	samenwerking	met	de	NVR
(Nederlandse	Vereniging	voor	Reumatologie).

Naar	de	vragen	en	antwoorden	over	de
coronavaccinatie:
https://reumanederland.nl/leven-met/veelgestelde-
vragen-over-de-coronavaccinatie-en-reuma/
	
Lees	hier	meer	over	het	advies	van	de	NVR:
https://reumanederland.nl/nieuws/nieuws/advies-voor-
mensen-met-reuma-laat-je-vaccineren-tegen-corona/

Val	je	in	een	hoogrisicogroep	(ook	wel	‘kwetsbare
groep’	geheten),	dan	gelden	de	adviezen	om	jezelf
extra	goed	te	beschermen.	Je	valt	in	een
hoogrisicogroep	als	je	bijvoorbeeld
afweeronderdrukkende	medicijnen	gebruikt	bij	een
vorm	van	reuma	die	onder	de	auto-
immuunaandoeningen	valt.	Het	gaat	bijvoorbeeld	om
reumatoïde	artritis	(RA),	axiale	spondyloartritis
(waaronder	de	ziekte	van	Bechterew),	artritis
psoriatica	of	SLE.

	

Vormen	van	Reuma
toegelicht

Bursitis

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	-	Reuma	en
Covid-19	-	Jicht

In	deze	Nieuwsbrief	wederom	een	van	vorm	van
Reuma:
Bursitis

Wat	is	bursitis?
Bursitis	is	een	ontsteking	van	de	slijmbeurs	die	vlakbij
een	gewricht	zit.	Op	verschillende	plekken	in	je
lichaam	zitten	slijmbeurzen.	Slijmbeurzen	zijn	een
soort	stootkussentjes	op	kwetsbare	plekken	bij	een
gewricht.	Ze	bevinden	zich	bijvoorbeeld	op
uitstekende	botdelen	of	tussen	botdelen.	De
bekendste	plaatsen	waar	slijmbeurzen	zitten,	zijn	je
schouder,	je	elleboog	en	je	knie.

Ontstoken	slijmbeurs
Het	medische	woord	voor	slijmbeurs	is	bursa.
Wanneer	een	slijmbeurs	ontstoken	raakt,	wordt	dat
bursitis	genoemd.	Vooral	mensen	boven	de	30	jaar
lopen	meer	kans	op	het	krijgen	van	een	bursitis.

Meer	weten	over	bursitis?
Klik	dan	hieronder:
https://reumanederland.nl/reuma/vormen-van-
reuma/bursitis/

22	leuke	dingen	voor	in	Coronatijd:

De	lach	is	uit	de	wereld.	We	trekken	de	lockdown
slecht.	In	maart	was	het	nieuw	en	moest	het	nog
zomer	worden,	nu	is	het	koud	en	donker	en	komen
bananenbrood	en	video-overleg	ons	de	neusgaten	uit.
Er	staat	een	streep	door	shoppen,	sport,	cultuur,
horeca	en	sociaal	contact.	We	werken,	slapen,	eten,
ontspannen	niet	meer	en	slepen	ons	door	de	dagen.
Daarom:	22	leuke	dingen	die	je	nog	steeds	kunt	doen.

1	Leer	een	instrument	bespelen
Simpeler	dan	je	denkt.	Neem	privéles,	of	kijk	tutorials	.
Ukelele	en	gitaar	kosten	bijna	niks	en	echt	iedereen
kan	muziek	maken.	Het	intro	van	‘Smoke	on	the
water’	van	Deep	Purple	is	zó	eenvoudig.	Een	setje
met	elektrische	gitaar	en	versterker	kost	circa	200
euro.	Er	zijn	zelfs	liedjes	voor	één	snaar.	Mocht	het
toch	niet	lukken,	doe	het	laatste	stukje	van	‘My
Generation’	van	The	Who.	Oftewel:	sla	je	complete
instrumentarium	aan	flinters.

2	Begin	een	tweemansband
In	het	verlengde	van	punt	1.	Gitarist	en	drummer,
meer	is	niet	nodig.	Zoals	U2’s	Bono	zegt	op	Rattle
And	Hum	:	,,	All	I	got	is	a	red	guitar,	three	chords	and
the	thruth	.	Zie	de	clip	van	The	Flat	Duo	Jets.	Zoals	er
in	Drenthe	gegeten	wordt	–	het	hoeft	niet	lekker,	als
het	maar	veel	is	–	zo	kan	muziek	klinken	-	het	hoeft
niet	goed,	als	het	maar	hard	is.	Beter	dan	psychiater
of	prozac.

3	Neem	vrachtwagenrijles
Waan	je	Steve	Graham	van	Outback	Truckers	of	Lisa
Kelly	van	Ice	Road	Truckers	.	Het	geeft	een	machtig
gevoel	achter	het	stuur	te	zitten	van	een	dikke	DAF,
Mercedes	of	Volvo.	Je	begrijpt	Henk	Wijngaard	ineens
beter.	Shania	Twain	trouwens	ook.

4	Kijk	filmpjes	mee	met	pubers
Die	zijn	veel	grappiger	dan	die	in	de	voetbalapp
(vrouwonvriendelijk)	of	leesclubapp
(manonvriendelijk).	Zoon	of	dochter	had	je	ook
kunnen	vertellen	dat	de	influence	van	Famke	Louise
wel	meeviel,	want	de	volgers	die	ze	heeft	zijn	vooral
haters.	Voorbeeld	van	een	quote	uit	zo’n	filmpje	voor
pubers:	,,Wat	ik	zou	doen	als	ik	een	vrouw	was?	Eh…
opkomen	voor	mijn	rechten	of	zo.’’

5	Speel	weer	met	Lego,	racebaan,	trein	of	winkeltje
Voor	mannen:	koop	alsnog	die	Marklin-trein	of
Carrera-racebaan	die	je	nooit	kreeg	en	ga	op	de
grond	liggen	spelen.	Haal	de	Lego	van	zolder.	Of	je
oude	autootjes.	Voor	vrouwen:	kleed	Barbiepoppen
aan	en	uit,	speel	vadertje	en	moedertje	of	winkeltje	en
ga	tutten	met	vriendinnen.

6	Avondje	Down	Memorylane
Televisie	uit,	YouTube	aan.	Jij	en	je	partner	kiezen	om
beurt	een	liedje	van	vroeger.	Smeer	zeep	in	je	haar,
teken	een	lijntje	onder	de	ogen	en	dans	alsof	het	je
laatste	uur	is	op	Joy	Division	en	The	Cure	of	bedenk
choreografieën	bij	Modern	Talking	en	Boney	M.

7	Vissen
Het	is	tijd	om	te	snoeken.	Werphengel,	molen	en
blinkertje	mee	en	de	watertjes	af.	Niet	vergeten:
schepnet,	metalen	onderlijntjes	en	tang,	want	deze
roofvis	heeft	scherpe	tanden.	Bekijk	vooraf	filmpjes.
Dat	is	beter	voor	je	vingers	en	voor	de	snoek.
Het	is	weer	tijd	om	te	snoeken.	Kijk	wel	eerst	even
tutorials	over	hoe	precies.

8	Strips	herlezen
Bij	wie	liggen	ze	niet	in	stapels	op	zolder,	Donald
Ducks,	Suske	&	Wiske,	Asterix?,	Michel	Vaillant	en
Noortje.	Herlees	ze	in	bed,	bij	het	schijnsel	van	een
kleine	lamp,	met	fris	gewassen	haren	en	schone
pyjama.
Herlees	in	bed	oude	strips	als	Donald	Duck,	Suske	en
Wiske	en	Michel	Vaillant.

	9	Fotograferen
Liefst	met	een	oldschool	Nikon	FE,	Minolta	Dynax	of
Canon	EOS,	maar	met	smartphone	lukt	ook.	Een	tip:
geen	zonsopgangen,	zonsondergangen,	katten	en
kinderen,	dat	doet	iedereen.	Zet	ze	op	instagram,	het
aantal	hartjes	bepaalt	of	het	wat	is.	Of	niet.

10	Pokeren	om	geld
Voor	wie	kinderen	heeft:	leer	ze	de	basis,	keer	de
spaarpotten	om	en	toon	geen	genade.	Leuk	is:
zonnebril	en	hoed	op,	pak	whiskyglazen	en	vul	ze	met
Icetea	of	Jack	Daniels.	Chocoladesigaretten	maken
het	af.	Voor	wie	geen	kinderen	heeft:	strippoker.
Vrouwen	hoeven	niet	bang	te	zijn.	Mannen	zijn
slechter	in	kaarten	dan	ze	denken.

11	Dartavond	met	het	gezin
Zo’n	bord	kost	geen	drol.	Spijker	in	de	muur,	ducttape
op	de	grond	en	schreeuwen	maar:
Wonehondredéneeeeeeeeeeeeehtieeeee.

12	Zelf	drank	stoken
Met	een	simpel	recept	voor	‘toiletwine’.	Zoals
rechtbankverslaggever	@zittingszaal14	onlangs	in	de
Groningse	rechtbank	optekende	uit	de	mond	van	een
ervaringsdeskundige	uit	het	gevangenisleven:	,,Water,
schepjes	suiker,	wat	brood	er	in	en	na	een	week	heb
je	alcohol.’’	Inderdaad,	hoe	moeilijk	kan	het	zijn?

13	Neem	een	ander	kapsel
Maar	dan	ook	echt.	Echte	mannen	doen	niet	moeilijk
in	tijden	van	corona:	tondeuse	d’r	over.	Vrouwen:	ga
ook	voor	kort.	We	zijn	wel	klaar	met	die
paardenstaarten.	Veranderen	doet	leven	en	wijzig	in
een	moeite	door	je	hele	look.	Ga	te	rade	bij	je
puberkinderen.	En	zoek	meteen	gewoon	werk	dat	je
echt	leuk	vindt.	Of	niet	George	Thorogood?

14	Een	dag	alles	eten	wat	je	wilt
Gewoon,	omdat	het	kan.	Weg	met	de	Schijf	van	Vijf.
Een	dag,	in	de	week,	of	eens	in	de	twee	weken,	naar
binnen	slaan	waar	je	zin	aan	hebt.	Engels	drop	als
ontbijt,	ja,	joh.	Om	middag	zin	aan	chips	met
guacamole,	of	Magnum?	Doen!	Ook	leuk.
Koolzuurhoudende	dranken	naar	binnen	kloeken	en
een	wedstrijdje	boeren	met	de	kroost.	Je	kinderen
gaan	je	‘Legend’	noemen.

15	Toch	lezen
Maar	niet	uit	de	actuele	boekenlijsten.	Geen	Marieke
Lucas	Rijneveld,	Arnon	Grunberg,	of	Arthur	Japin,
alsjeblieft	niet.	Lezen	mag	leuk	zijn.	David	Sedaris,
Dave	Barry	of	het	vroege	werk	van	Herman
Brusselmans.	Zijn	recente	werk	onderstreept	dat
verveling	ook	een	literatuurvorm	is.

16	Verander	het	ritme
Het	video-overleg	met	collega’s	is	normaliter	het	begin
van	de	dag,	maar	het	zou	ook	het	slot	kunnen	zijn.
Leef	’s	nachts,	slaap	overdag.	Na	de	vergadering	drop
je	wat	nodig	is	bij	iedereen,	zeg	dat	de	Wi-Fi	weer	ruk
is	en	ga	maffen.	Als	iedereen	naar	bed	gaat	begin	jij.
Je	zult	zien	hoe	je	opschiet	zonder	mail,	telefoontjes
en	gezeik	tussendoor.	Wie	in	de	stad	woont:	je	kijkt	je
ogen	uit	wat	er	’s	nachts	op	straat	loopt,	voor	wie	op
het	platteland	woont:	er	gaat	niks	boven	zien	dat	het
weer	licht	wordt.

17	Kijk	naar	de	sterren
We	komen	er	nooit	aan	toe,	maar	er	is	een	universum
te	ontdekken.	Een	simpele	sterrenkijker	is	al	wat	nodig
is.	Wie	’s	nachts	naar	lichtjes	kijkt	op	miljarden
lichtjaren	afstand,	gaat	anders	denken.	Alleen	al	het
filmpje	Powers	to	Ten	uit	1977	is	voldoende	voor	een
jaar	piekeren.

18	Kook	Russisch
Keer	wat	anders	dan	die	eeuwige	pasta.	Creatief	met
aardappelen,	uien	en	bieten	en	crème,	afgeblust	met
ijskoude	wodka	of	champagne.	Wie	Russisch	kookt
leert	dat	mensen	uit	het	land	van	Gogol,	Tsjechov	en
Babel	wel	degelijk	genieters	zijn.

19	De	gezinsroast
Succes	verzekerd.	Ook	weer:	televisie	uit	en	maak
elkaar	verbaal	helemaal	af.	Alle	opgekropte	frustraties
kunnen	er	met	een	knipoog	uit	en	net	als	bij	het
pokeren:	heb	geen	medelijden	met	kinderen.	Ze	zijn
zelf	ook	keihard.

20	Kijk	rond	op	desolate	plekken
Leuker	dan	hei	of	bos.	Een	verlaten	industrieterrein,
met	louter	loodsen	en	betonnen	vlakte,	inspireert	veel
meer.	Achterkant	boeit	meer	dan	voorkant.	Het
keurige	midden	is	niet	interessant,	rafelranden	wel.

21	Thuisbioscoop
Kies	met	de	huisgenoten	een	film	en	ga	er	echt	voor
zitten.	Met	popcorn,	gore	chips,	M&M’s,	halve	liters
bier	en	cola	en	azijn	vermomd	als	rode	of	witte	wijn.

Veel	plezier.	Er	zit	altijd	wel	wat	voor	je	bij	!!!!!

Bron:	
Dagblad	van	het	Noorden
Herman	Sandman	
15	december	•	Groningen
	

Nieuwjaarswens	2021

Bij	de	jaarwisseling	hebben	al	onze	leden	een
Nieuwjaarswens	ontvangen	van	het	bestuur.
Ons	bestuurslid	Astrid	Davis	heeft	via	haar	werkgever
Doegoods	dit	op	een	voor	ons	mooie	manier	kunnen
regelen.
Uit	de	vele	reacties	die	het	bestuur	kreeg	blijkt	dat	dit
gebaar	doorr	onze	leden	bijzonder	gewaardeerd	werd.
En	ja,	de	smaak	beviel	ook	prima.	Wij	hoorde	namelijk
dat	het	naar	meer	smaakte.........
Het	bestuur	wil	Doegoods	dan	ook	hartelijk	bedanken
voor	hun	medewerking.
Doegoods	hoort	bij	moederbedrijd	IBN	en	biedt
kansen	aan	medewerkers	die	het	zonder	een	steuntje
in	de	rug	nog	niet	redden	op	de	arbeidsmarkt.
Door	je	pakketten	en	geschenken	te	kopen	bij
Doegoods	laat	je	jouw	sociale	gezicht	zien.
Meer	weten	over	Doegoods	klijk	dan	eens	op	hun
site	http://Doegoods.nl
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