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Nieuwsbrief van de Vereniging van Reuma Patiënten Amsterdam e.o. 

Govid-19 Editie 4 

Van de voorzitter  

We hebben weer een heel gezellige dag naar de Biesbosch beleefd, alleen was het erg jammer dat er 

zoveel leden op het laatste moment hebben afgezegd, door welke omstandigheden dan ook. Alle 

nodige maatregels waren in acht genomen dus het was heel verantwoord. De criteria zijn simpel. 

Marianne heeft meerdere onderliggende ziektebeelden en alleen als zij het vertrouwt qua veiligheid 

laat ze jullie “losgaan” in zo’n groepsreis. 

We hebben helaas als vereniging veel onnodige kosten moeten maken. Als iedereen vroegtijdig zich, 

ondanks de eerder gedane toezegging om mee te gaan, had afgemeld, dan had het ettelijke 

honderden euro’s gescheeld.  

Marianne heeft contact gelegd met een oud bekende, die misschien de nieuwe ballenman bij de 

bingo gaat worden. Ze heeft deze man kunnen strikken op de haar bekende wijze. Binnen het 

dagelijks bestuur is over een eventuele vervanger van Henk “de ballenman” gesproken.  

Omdat de vereniging de actueel geldende Covid-19 richtlijnen strikt naleeft, dit in goed overleg met 

Wim Talsma van Reade, zijn we op korte termijn weer in staat om bingo-middagen te organiseren. 

Verderop in dit blad zult u nadere info krijgen. We zijn weer rijp voor een “verzetje”. 

Hans Beglinger. 

Van de secretaris en de penningmeester  

Na ruim een half jaar “opgehokt” te hebben gezeten gaan de vogeltjes nu uitvliegen. We hebben in 

het begin van 2020 een “dagje uit” georganiseerd en 01 september werd uiteindelijk de dag dat het 

ging gebeuren. Het rondvaartbedrijf “de Zilvermeeuw” in Drimmelen en de busmaatschappij dachten 

tijdens de vele telefonische overleggen steeds goed mee. Dit heeft mede geresulteerd in een 

fantastische dag. Zie het verderop geplaatste artikel “ de Biesbosch.” 

Donderdag 24 september is het eindelijk zover dan mag het weer BINGO. We beginnen om 14.30 uur 

We hebben iemand bereid gevonden om het over te nemen van onze “ballenman” mits zijn werk het 

toelaat, anders moeten we een noodoplossing vinden. 

Met de YOGA gaan we ook weer beginnen op woensdag 16 september alleen mogen er maar 6 

mensen in de groep. Maar daar gaan we wel iets op verzinnen, desnoods met een schema, zodat 

iedereen toch mee kan doen. 

Marianna en Marianne. 
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Het doet de penningmeester veel pijn in het hart dat er voor de Biesboschtocht zoveel afmeldingen 

waren. De planning is gemaakt voor ruim 70 deelnemers en op dat aantal deelnemers waren ook de 

veiligheidsmaatregelen afgestemd. Op het hoogtepunt van het enthousiasme waren er zelfs bijna 80 

liefhebbers. Vanuit de pot algemene middelen zal het tekort worden aangezuiverd. CM  

GEZONDHEID - Artikels27 augustus 2020 

De meest eenvoudige remedie tegen stress 
  

Bestrijd stress zonder medicatie: meditatie is 
gratis, eenvoudig en effectief. En je kunt het 
overal toepassen. Slechts enkele minuten 
meditatie zijn nodig om innerlijke rust te 
vinden, tijd die je altijd wel kunt vrijmaken. 
  

Tijdens meditatie focus je op de eigen aandacht en laat je de turbulente stroom van gedachten 
varen, gedachten die je hersenen bevolken en jou continu zenuwachtig maken. Gedachten die 
subtiele stressreacties in het lichaam losmaken. 
Mediteren ontmaskert zenuwslopende gedachten en herstelt het emotionele evenwicht. Je ontdekt 
nieuwe inzichten op stressvolle situaties en je leert nieuwe vaardigheden om stress aan te pakken. Je 
wordt bewuster van stress uitlokkende gedachten en je geeft aan alles een positieve draai. 
 

Biesbosch rondvaart 

Wat was het voor een zacht prijsje weer een geweldige dag, 47 deelnemers, opeen gepakt in twee 

grote touringcars en op een hele grote rondvaartboot. Het hadden er gemakkelijk 100 deelnemers 

mee kunnen gaan. We waren met twee bussen, bestuurd door gezellige chauffeurs.

 

We vertrokken om 09.30 uur precies. Wel moest er op het laatste moment nog even een kleine 

sanitaire stop gemaakt worden in Reade, dit kwam waarschijnlijk door de zenuwen. 

Op het schip, de Zilvermeeuw 2, werden we naar het tussendek met de pantry en bar geloodst. We 

waren aan de vroege kant maar met wat flexibiliteit van het scheepsvolk konden we een half uur 

eerder aan boord.(embarkeren in scheepstaal) 

 

https://www.abcgezondheid.nl/nl/keyword/stress/
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We werden door de bemanning enthousiast ontvangen, we voelden ons direct senang. Dit gevoel 

werd versterkt door de koffie en thee en het opgediende gebak. Alles hoogste kwaliteit. 

Om 11.30 uur staken we van wal. De weergoden waren ons goed gezind, droog met mooie 

wolkenpartijen, weinig wind en af en toe een zonnetje. Kortom perfect! Hollanser kan het niet. 

Onderweg werd aan tafel een rijk voorziene warme lunch opgediend. Alles was ruim voldoende 

aanwezig. 

Om 13.30 uur legden we aan bij het Biesbosch museum. Hier werd  het ontstaan van de Biesbosch 

duidelijk uitgelegd aan de hand van kaarten en plattegronden. Maar ook werd aan de hand van oude 

documenten en foto’s getoond onder wat voor erbarmelijke omstandigheden en voor een 

hongerloontje de duizenden mensen in de Biesbosch moesten werken voor de “hoge heren”. De 

beelden lieten duidelijk zien dat de arbeiders geen welvaartsbuikjes hadden. Nu is het een groot 

watersportgebied en is het bij mooi weer in de weekenden zwart van de mensen. 

  

De Biesbosch is een schitterend natuurgebied, ontstaan door de St. Elisabethsvloed in 1423 en met 

een grote diversiteit aan dieren en planten. IJsvogeltjes, blauwborstjes, visarenden, otters, 

spreeuwen en mezen. Grote delen worden echter overwoekerd door balsemien, een invasieve exoot.  

Om 17.00 uur waren we terug in de haven van  Drimmelen en konden we in de bussen stappen. Wel 

is er nog een tijdlang naar een verstekeling op het schip gezocht. Dit bleek te berusten op een 

telfout. De strakke administratie van de reisleidster Marianne W bracht uitkomst in deze mysterie. 

Om 18.45 uur waren we terug op ons honk en om 20.00 uur waren ook de laatste opgehaald en 

onderweg naar huis. Kortom, alleen maar blijde gezichten en voor herhaling vatbaar. 
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Vannessa en Ruth Iturriaga stuurden een mail waarin ze hun dank en tevredenheid voor de 

organisatoren uitspraken, maar dat ze op dringend advies van deelname af zagen. 

Bingo op donderdag 24 september 2020, aanvang 14.30 uur. 

We hebben gelukkig weer groen licht gekregen van Reade om te gaan bingoën. We hebben er 

ontzettend veel zin, de chocolade en andere vormen van zoetigheid zijn thuis nu wel tot nulpunt 

geslonken. De organisatoren willen wel graag van tevoren weten wie er allemaal komen. De laatste 

keer waren er 25 verstokte gokkers en dat aantal moet weer gehaald kunnen worden. Er is ruimte 

zat, dus afstand houden hoeft geen probleem te zijn. Bij de Covid-19 stand van zaken nu zijn 

mondkapjes wel gewenst. Trouwens, mondkapjes met goede filters en herbruikbaar, zijn nog steeds 

á € 2.50 te verkrijgen bij het secretariaat. 

In november 2020 was er voor ons in de Meervaart in Amsterdam een optreden van het  

Amsterdams Volkstoneel gepland. Echter, de voorstelling is door het management van de Meervaart 

afgeblazen i.v.m. Corona. Dan maar wachten tot volgend jaar. 

OBSERVATIE OEFENING PIJN 
 
Pijn kan heel hinderlijk zijn en je beperken in de dingen die je doet. Deze oefening kan je helpen om 

pijn te verlichten en verzachten waardoor je je beter gaat voelen. Belangrijk hierbij is dat je 

waarneemt zonder enig oordeel naar jezelf! Je hoeft het niet goed te doen, je hoeft slechts op te 

merken wat er gebeurt. 

- Adem maar in door je mond en uit door je neus en als het beter voor je voelt om anders te 
ademen dan geef je hier gehoor aan 

- Blijf maar even met al je aandacht naar je adem en voel maar hoe je adem je lichaam laat 
bewegen 

- Elke manier waarop je waarneemt is goed, dit kun je nooit verkeerd doen 
- Word je maar eens bewust van je lichaam, van je kruin tot aan je tenen en van je  

tenen tot aan je kruin 
- En bemerk maar wat je opvalt terwijl je hier mee bezig bent 
- Ga dan met je aandacht naar een plekje in je lichaam dat behoefte heeft aan aandacht, 

misschien dient het zich aan in de vorm van pijn of spanning en misschien komt er iets anders in 
je op 

- Blijf maar met je aandacht bij deze plek en onderzoek het maar  
- Welke kleur heeft deze plek? 
- Welk formaat heeft deze plek? Is het groot, is het klein of is het anders? 
- Wat is het gewicht van deze plek? Is het groot, is het klein of is het anders? 
- Hoe voelt deze plek? Is het hard, is het zacht of is het anders?  
- Van welk materiaal is deze plek? Is het hout, is het glas of is het anders? 
 
AANDACHTSPUNT Naar de pijn toe gaan kan soms confronterend zijn, alles kan voelbaarder worden. 
Het is menselijk om dit te vermijden, er vandaan te gaan. Het kan helend werken door het op een 
andere manier aandacht te geven.  
 
Heb je hier vragen over, of wil je deze oefening of een uitgebreide versie hiervan bestellen op een 
audiobestand zodat je ernaar kunt luisteren? Neem dan contact op met Marlies Verdonk van Balans 
in Zijn, balansinzijn@gmail.com T: 0641855813 

 


