Een glimlach bereikt plekken die moeilijk bereikbaar zijn.
NIEUWSBRIEF.
Jaargang 5/ December 2018

Van de voorzitter
Aan alle leden, fysiotherapeuten, donateurs en adverteerders.
Beste mensen, jullie hebben mij lange tijd gemist tijdens de oefensessies op de
zaterdagmorgen. Mijn gezondheid houdt mij thuis, ik kan heel slecht lopen en moet veel het
bed houden. Sinds kort ben ik echter heel hard aan het terug knokken om weer te kunnen
lopen. In overleg met mijn psychosomatische fysiotherapeute ben ik weer aan het leren lopen,
het gaat me nu redelijk af met de rollator (niet meer in de rolstoel). Ik hoop snel weer bij de
oefensessies op de zaterdagmorgen te zijn. Wel wil ik de mensen bedanken die mij tijdens mijn
ziekte beterschap wensten, het heeft mij goed gedaan. Ondanks mijn ziekbed heb ik toch veel
administratief werk kunnen doen voor de vereniging. Ook konden we de bestuursvergadering
bij mij thuis houden waardoor ik er toch bij kon zijn.
Zoals u weet zijn we bezig met een nieuw programma voor de ledenadministratie, dat
geïntegreerd is in het boekhoudsysteem van e-Star. Dit programma is door bemiddeling van
onze penningmeester tot stand gekomen en wordt nu uitgeprobeerd door het bestuur. Dit
programma zal het werk voor de vereniging vereenvoudigen. De secretaris doet de ledenadministratie en de penningmeester de boekhouding in een en hetzelfde programma.
Ik heb begrepen van de penningmeester dat de vereniging er financieel goed voor staat. Qua
ledental kunnen we bij de Hydro groepen nog wel nieuwe leden gebruiken. De Bechterew groep
zit zo goed als vol; er staan nu 23 leden op de lijst, dit mogen er max. 25 zijn.
Onze oude penningmeester Jeannette Meeuwissen heeft zich dit jaar teruggetrokken als
bestuurslid van RPV De Baronie en heeft de vereniging ook verlaten. Daardoor is er een plek in
het bestuur vrij gekomen. Er wordt omgezien naar adequate opvulling.
Het jaar 2018 zit er weer bijna op; we hebben dit jaar als bestuur tweemaal vergaderd en
tweemaal de landelijke besturendag van Reuma Nederland bijgewoond. De eerste was in het
voorjaar en de tweede op 24 november in Maarssen. Rien Anthonissen, Johan van Meel en
Eugène Quadekker hebben de vereniging op de eerste en Rien met Johan de RPV op de tweede
vergadering vertegenwoordigd.
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De Bechterewgroep heeft dit jaar weer deelgenomen aan het internationale volleybaltoernooi
voor Bechterewpatiënten in stadion Galgenwaard in Utrecht. Ze hebben één wedstrijd
gewonnen, dus we gaan vooruit, maar voor de groep is meedoen belangrijker dan winnen.
Er zijn enkele leden actief geweest in de collecteweek van het ReumaNederland. Hiervoor
kunnen we nog wel wat mensen gebruiken. Denkt u “ik wil ook wel een paar uurtjes
beschikbaar stellen om te collecteren” neem dan contact op met het bestuur. Misschien heeft u
nog een origineel idee voor de landelijke collecte van ReumaNederland? Het is hard nodig dat
meer mensen zich beschikbaar stellen! Dit als tegenprestatie voor de subsidie, die de
beweeggroepen krijgen van het ReumaNederland.
Vanwege Wereldreumadag op 12 oktober heeft de afdeling Reumatologie van het Amphia
ziekenhuis aan de Langendijk een dag eerder, op 11 oktober, een avond georganiseerd
waarvoor aan onze secretaris was gevraagd of er een Bechterew patiënt van RPV De Baronie
bereid was een lezing te houden over de ervaringen als patiënt met deze aandoening.
Ons lid Josephine Denis heeft zich hier voor beschikbaar gesteld en een mooie lezing gehouden
die diepe indruk maakte op de aanwezigen. Josephine onze dank hiervoor!
Op zaterdag 8 december 2018 bestaat de Bechterew groep 30 jaar. Dit willen we niet zomaar
voorbij laten gaan. De leden van de groep gaan ’s-avonds gezellig uit eten en er is voor alle
groepen na de oefensessies koffie/thee met gebak, zodat we dat gezellig onder elkaar kunnen
vieren.
Het bestuur hecht er veel waarde aan dat onze vereniging financieel onafhankelijk zal zijn en
blijven. Al veel leden hebben de oproep van het bestuur “ieder lid zoekt een donateur”
beantwoord, maar er zijn eigenlijk ook (te) veel leden die hier nog niets aan hebben gedaan.
Wij hopen dat we nu ook op hen mogen rekenen! Op onze website staat het donateurs
formulier maar onze bestuursleden hebben op de zaterdagmorgen vaak losse exemplaren bij
zich. Breng het eens ter sprake bij familie, vrienden of collega’s. Er is vast wel iemand te vinden
die onze vereniging met een bijdrage wil steunen. Als donateur krijgen ze ook onze periodieke
nieuwsbrief toegestuurd, zodat ze op de hoogte kunnen blijven van ons wel en wee.
De feestdagen komen er weer aan en 2018 is haast ten einde. Voor het zover is willen wij alle
donateurs en ook onze adverteerders bedanken voor hun (geldelijke) steun, zonder hen zou het
bereiken van onze doelstellingen immers heel wat moeilijker worden!
Wij wensen u en de uwen mooie en fijne feestdagen en een voorspoedig 2019.
Namens het Bestuur van RPV “De Baronie” (Eugène, Johan, Rien en Sjaak)
Sjaak Kortleven, voorzitter.
Vacature opgevuld.
Adri Aerts, lid van de Bechterewgroep en in 2014 ook van de zgn. “opstartgroep” treedt toe tot
ons bestuur. Hij zal zich in de volgende nieuwsbrief voorstellen en zal in de jaarvergadering op
9 april 2019 voor benoeming door de leden worden voorgedragen. In tussentijd is Adri
bestuurslid algemeen ad interim.
Berichtgeving via de website.
Met zijn bedrijf “Webtastisch” is Johan van Meel druk in de weer met onze mooie nieuwe
website. Sinds kort kunnen de binnengekomen berichten van onze koepelorganisaties als
Reuma Nederland, Reuma Zorg Nederland en Ieder(in) vrijwel direct na ontvangst in de rubriek
NIEUWS worden geplaatst. Ook deze nieuwsbrief komt voortaan direct na verschijning op de
website. KIJKT U VOORAL REGELMATIG OP WWW.RPVDEBARONIE.NL
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Geachte leden van RPV De Baronie,
In de laatste brief van het bestuur heeft u kunnen lezen dat de vereniging is overgegaan naar
een nieuwe ledenadministratie en een nieuw boekhoudsysteem; het E-star programma. Dit
houdt ook in dat de betaling van de contributie anders gaat verlopen. De deelnemers aan de
beweeggroepen betalen nu de bijdragen per kwartaal, dit gaat per maand worden. De kosten
blijven gelijk.
De Bechterewgroep betaalt nu aan oefenkosten € 55.= per kwartaal, dat is € 220,= per jaar.
In het nieuwe systeem gaan we per maand incasseren; dat wordt dan 12 maanden van € 18,35
dus dat is per jaar € 220,20. (het verschil van € 0,20 is een afronding.)
De beide Hydrogroepen betalen nu aan oefenkosten € 30,= per kwartaal, dat is
€
120,= per jaar. In het nieuwe systeem wordt dat dan 12 maanden á € 10,=, dit is dus per jaar
€ 120,=.
Er zal dus vanaf 1 januari 2019 door de penningmeester maandelijks een factuur naar u worden
gemaild. De contributie voor het lidmaatschap van de RPV van € 20,= per jaar blijft
onveranderd, hiervan krijgt u vanaf 1 januari 2019 zoals gebruikelijk jaarlijks een factuur.
In het algemeen:
We hebben de kosten over twaalf maanden uitgesplitst, dat is administratief eenvoudiger en
voor de deelnemers ook overzichtelijker. In dit systeem betalen we IN DE VAKANTIEMAAND
AUGUSTUS dus GEWOON DOOR, anders ontstaat er een tekort van één maand.
Indien een lid langdurig ziek is en lid van de beweeggroep wil blijven moet in principe de
daarvoor verschuldigde contributie wordt doorbetaald. Van de contributie voor de
beweeggroepen hoeft echter maar 50% te worden betaald als de deelnemer langer dan een
kwartaal van 13 weken aaneengesloten ziek is. De verrekening zal achteraf plaatsvinden op het
moment dat een deelnemer weer op zaterdag komt oefenen. E.e.a. wordt op de presentielijst
door de coördinator(-trice) bijgehouden. De deelnemer blijft dus gewoon doorbetalen. Nadat
deze zich weer heeft teruggemeld en is gaan meedoen bij de beweeggroep kan de deelnemer
aan de voorzitter verzoeken om restitutie en na diens akkoord zal de penningmeester u
informeren over wat er aan de hand van de presentielijsten verrekend moet worden. (Art. 5.5
huishoudelijk reglement).
Onze penningmeester heeft schema’s gemaakt die een beeld geven van zowel de inkomsten
van de RPV als van de betaling van de contributies. Deze schema’s worden tijdens de
eerstvolgende jaarvergadering aan de leden voorgelegd en vervolgens toegevoegd aan het
huishoudelijk reglement.
Met vriendelijke groet,
Bestuur RPV De Baronie.
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Foliumzuur blijft in 2019 toch vergoed vanuit de basisverzekering. Dat
is goed nieuws voor vele mensen met ontstekingsreuma.
In juni dit jaar nam de minister het advies over van het Zorginstituut Nederland om een aantal
vitamines, zware paracetamol en mineralen uit het basispakket te halen. Nu is bekend
geworden dat foliumzuur – in tegenstelling tot het eerdere besluit – toch uit de lijst is gehaald
van middelen die in 2019 niet meer worden vergoed.
Als reden wordt opgegeven dat de dosering van 5mg te hoog is om als zelfzorgproduct bij de
drogist beschikbaar te stellen. Foliumzuur naast methotrexaat (MTX) betreft een zwaardere
dosering, in tegenstelling tot de lichtere foliumzuurtabletjes die bij zwangerschap gebruikt
worden.
Opgelucht
ReumaNederland is enorm opgelucht over dit besluit. De afgelopen jaren heeft ReumaNederland
haar zorgen geuit over de gevolgen van het niet langer vergoeden van middelen zoals
paracetamol 1000mg, kalktabletten, foliumzuur en vitamine D. Voor mensen met reuma zijn
juist deze middelen een noodzakelijk en essentieel onderdeel van hun behandeling.
Foliumzuurgebruik
Mensen met ontstekingsreuma gebruiken vaak het medicijn methotrexaat (MTX) en moeten
daarbij een hoge dosering foliumzuur (B11) slikken. Niet slikken van foliumzuur bij
methotrexaat kan op termijn leiden tot bijwerkingen, zoals stoornissen in de leverfunctie of
bloedaanmaak.
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Voorwoord
Onderstaand is een verkorte versie van een brief weergegeven, geschreven door mevrouw Anita
Sanders en gericht aan de heer Hugo de Jonge, CDA, vicepremier en minister van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport in het kabinet Rutte III.
Het eerste wat mij opvalt is dat ze “mag” mailen. Als je deze brief leest kom je tot de slotsom
dat je “moet” mailen. De brief tekent mijn inziens de wanhoop van een chronisch zieke. Het
schetst het verdwalen in ons zorgsysteem met al zijn spelers en elk met eigen regeltjes. Spelers
die naar het schijnt gericht zijn op kostenbesparing en niet op welzijn van zieken en al helemaal
niet als het chronisch is.
Nu volgend, de verkorte versie. Tot slot; de gehele brief is bekend bij het bestuur. Indien je wilt
kan je er een kopie van krijgen.
Berry Ebben
Geachte heer de Jonge, hartelijk dank voor het feit dat ik u mag mailen over de schrijnende
situatie waarin ik, samen met andere chronisch zieken, verkeer en dat u mijn verhaal wilt
horen. Ik hoop dat het niet bij horen blijft, maar dat u deze situatie serieus wilt bekijken en dat
we samen naar oplossingen gaan zoeken. Ik zou heel graag met u in gesprek gaan.
Mag ik me even voorstellen. Mijn naam is Anita Sanders. Ik lijd aan een ernstige vorm van
reuma met erg veel schade aan mijn gewrichten en daardoor fysieke beperkingen. Naast de
reuma heb ik meerdere (reumatische) aandoeningen. Tevens ben ik door uveitis en glaucoom
zeer slechtziend.
Naast de JIA (ernstige vorm van jeugdreuma) lijd ik aan artrose, RA, osteoporose, scoliose,
lichte vorm van astma en oogaandoeningen. Forse beperkingen zijn helaas het gevolg geweest,
scheefstand van gewrichten, vergroeide vingers en pols, lichte kromming van ellebogen, moeite
met strekken van de knie, daar waar de andere knie juist moeite heeft/had met buigen.
Bewegen is voor mij extreem belangrijk, maar wel op een verantwoorde en goed begeleide
manier. U zult uit mijn verhaal begrijpen dat een reguliere sportschool voor mij in alle opzichten
geen optie is en dat ik meer nodig heb dan bewegen.
Bepaalde vormen van zorg zijn voor mij erg belangrijk. Zo ook langdurige fysiotherapie.
In 2012 was het dan ook een enorme dreun dat langdurige fysiotherapie uit de
basisverzekering gehaald werd. Wat heb ik gestreden om gehoord te worden. Gelukkig biedt u
me nu de kans mijn verhaal te doen en uit te leggen waar ik tegenaan loop.
Langdurige fysiotherapie werd uit de basisverzekering gehaald omdat het niet bewezen effectief
zou werken bij reuma. Nederland kent 2 miljoen reumapatiënten, dus dat het lang niet bij
iedereen werkt ben ik met uw ministerie eens. Reuma is daarbij ook nog eens een
verzamelnaam voor meer dan 120 verschillende aandoeningen, dus zo vreemd is dat niet.
In 2012 besloot uw ministerie daadwerkelijk reuma van de chronische lijst te halen, waardoor
langdurige fysiotherapie vanuit de basisverzekering wegviel. Het bracht mij en andere reumapatiënten tot grote wanhoop. Individuele patiënten zoals ik die langdurige fysiotherapie keihard
nodig hebben.
Aanvullende pakketten met onbeperkt fysiotherapie. In 2012 stelde minister Schippers
keer op keer dat we ons aanvullend konden verzekeren voor langdurige medisch noodzakelijke
fysiotherapie. Velen deden dat, zelfs al konden ze het eigenlijk niet betalen. Anderen haakten af
met soms desastreuse gevolgen.
Ik besloot mijn aanvullend pakket te verhogen naar het duurste pakket waarin 100%
vergoeding stond voor medisch noodzakelijke fysiotherapie. Dit was met mijn Wajong uitkering
toen eigenlijk al niet te doen. De toestroom was groot, want veel patiënten konden niet zonder
langdurige fysiotherapie.
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Beperkt fysiotherapie in pakketten
Dat ging twee jaar goed tot de zorgverzekeraar besloot dat 100% vergoeding voor fysiotherapie
vanuit de aanvullende verzekering niet meer haalbaar was en er beperkt toegang tot
fysiotherapie kwam. Ik heb nu een polis van nog 40 behandelingen. Eigenlijk een structureel
tekort.
Onbetaalbare premie
Naast het feit dat 100% vergoeding van medisch noodzakelijke fysiotherapie vrijwel verdwenen
is uit alle aanvullende pakketten, is de premie voor mensen zoals mij onbetaalbaar geworden.
Ik betaal nu al € 200,10 per maand. Steeds vaker moet ik bij de gemeente aankloppen voor
ondersteuning om een deel van de premie te betalen, als ook mijn eigen risico.
Fysiotherapie onbereikbaar
Verzekeringen die nog wel 100% vergoede fysiotherapie aanbieden zijn óf nog duurder óf
kennen een medische selectie waardoor ik/wij niet geaccepteerd worden omdat fysiotherapie
een voorziene kostenpost is. Ik kom dus steeds meer in de problemen en de voor mij
noodzakelijke medische zorg wordt meer en meer onbereikbaar.
Klem - behandelindex
Achter de schermen bestaan er ernstige drempels voor toegankelijke zorg, zoals de
behandelindex, die zorgverzekeraars de fysiotherapeuten en andere gecontracteerde
zorgverleners opleggen.
Neem de fysiotherapeuten, zij worden gedwongen binnen, of liever nog onder, een bepaald
gemiddelde aan behandelingen te blijven. Overschrijden ze dit, dan worden ze gekort en lopen
groot risico forse bedragen aan geleverde behandelingen terug te moeten betalen aan de
zorgverzekeraar.
Chronisch zieken passen niet meer in het huidig model omdat fysiotherapeuten gestraft worden
als het behandelgemiddelde te hoog wordt.
We kunnen hierdoor niet eens meer het aantal behandelingen krijgen die in onze polis staat.
Praktijken moeten serieus gaan kijken naar het type patiënt, wat geheel indruist tegen hun
geweten en de door hen afgelegde medische eed. Chronisch zieken zijn serieus een
bedrijfsrisico geworden.
Klem gezet tussen uw ministerie die ons uitsluit door het schrappen van de chronische lijst; de
zorgverzekeraar die ons weert voor pakketten met onbeperkt fysiotherapie, die de premie veel
te hoog laat oplopen en ons achter de schermen ernstig in de problemen brengt door de huidige
behandelindex; fysiotherapeuten die zich moeten houden aan de behandelindex om forse
boetes of terugbetalingen van reeds uitgevoerde behandelingen te voorkomen.
Medisch noodzakelijke zorg wordt onbereikbaar. Ik begrijp best dat er naar de zorgkosten
moet worden gekeken, maar nooit ten koste van die chronische patiënten die met redelijk
goedkope zorg kunnen blijven functioneren, behoed worden voor achteruitgang en kwaliteit van
leven behouden. Daarnaast vraag ik u in te grijpen waar het de behandelindex betreft. Het leidt
steeds meer tot problemen en dient op deze manier geen enkel doel. Het leidt tot verwarring en
stress onder patiënten die ervan horen. Medisch noodzakelijke zorg wordt onbereikbaar voor
hen die het zo hard nodig hebben. Fysiotherapeuten kunnen hun vak, zoals het zou moeten,
niet meer uitoefenen. Ik ga graag met u in gesprek zodat ik me aan u kan voorstellen. U bent
ook bij mij thuis van harte welkom zodat u mijn (leef)situatie kan bekijken. Uiteraard wil ik ook
met alle liefde en plezier naar Den Haag komen. De eerste stap om gehoord te mogen worden
is gezet. Ik reken op een vervolg voor mij en andere schrijnende gevallen.
Ik wacht uw antwoord af,
met vriendelijke groet,
Anita Sanders
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FAMILIEDAG IN REVANT
Op zaterdag 29 december is het weer zover. Onder
begeleiding van Mark kunnen alle leden van de
beweeggroepen hun kinderen en kleinkinderen kennis
laten maken met het zwembad. Het wordt vast een
gezellig spektakel.

Beste leden en therapeuten, heb je iets leuks te vertellen of wil je je
ervaringen delen met lotgenoten? Klim dan in de pen en stuur je kopij
naar nieuwsbrief@rpvdebaronie.nl
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Welke hulpmiddelen en aanpassingen worden vergoed?
Voor kleinere hulpmiddelen die je bijvoorbeeld gewoon bij huishoudwinkels kunt kopen, krijg je
meestal geen vergoeding. Een klein hulpmiddel hoeft niet duur te zijn. Tip: “Op advies van
iemand anders met reuma, haal ik de was achteruit mijn wasmachine met een kledinghaak. Een
simpele en goedkope oplossing.”
Grote hulpmiddelen en aanpassingen zijn vaak duur, daarvoor bestaan allerlei vergoedingsregelingen. Het is niet eenvoudig om inzicht te krijgen in de vergoedingsmogelijkheden. Laat je
daarom adviseren. Bijvoorbeeld door een ergotherapeut of een reumaverpleegkundige voordat
je een hulpmiddel of aanpassing koopt. Ook op hulpmiddelenwijzer.nl vind je veel informatie
over de vergoedingsmogelijkheden van verschillende hulpmiddelen.




Voor grote hulpmiddelen bestaan de volgende vergoedingen:
Als je moeite hebt met lopen of een andere vervoersvoorziening nodig hebt, ga je in overleg
met de gemeente om te kijken welke oplossingsmogelijkheden er zijn voor jouw probleem.
Elke gemeente heeft daarvoor zijn eigen regels. Dit geldt ook voor aanpassingen die eventueel
nodig zijn in je woning. Denk aan een traplift als je moeite hebt met traplopen.
Zorgverzekeringen vergoeden sommige hulpmiddelen. Informeer bij jouw eigen
zorgverzekeraar naar de mogelijkheden.
Het UWV vergoedt onder bepaalde voorwaarden hulpmiddelen die je nodig hebt voor je werk of
studie. Wil je meer informatie? Kijk dan op de website van het UWV.
Naar de gemeente
De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Dat betekent dat jouw gemeente je vanuit de Wmo moet ondersteunen om zo
lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen. Bij het Wmo-loket van jouw gemeente kan
je terecht voor het aanvragen van voorzieningen en ondersteuning. Als je bijvoorbeeld hulp in
de huishouding nodig hebt, kijkt de gemeente ook wie er in jouw omgeving kan helpen voordat
professionele hulp wordt ingeschakeld. Andere voorbeelden zijn woningaanpassingen of een
vervoerspas. Gemeenten hebben veel vrijheid om dit naar eigen inzicht in te vullen. Het is
daarom mogelijk dat verschillende gemeenten verschillende voorzieningen bieden.
Zorgverzekeraar
Hulpmiddelen die je nodig hebt voor jouw behandeling, revalidatie of verzorging krijg je
vergoed vanuit de basisverzekering. Bijvoorbeeld een speciaal matras als langdurige bedrust
nodig is. Voor sommige andere hulpmiddelen kan je een aanvullende verzekering afsluiten.
Sommige zorgverzekeraars vergoeden bijvoorbeeld een rollator of kruk vanuit de aanvullende
verzekering. Voor de aanvullende verzekering hanteren zorgverzekeraars ieder hun eigen
voorwaarden en procedures. Informeer daarom bij je eigen zorgverzekeraar wat de
mogelijkheden zijn. Meer informatie over vergoedingen vanuit de zorgverzekering lees je ook op
de website van het ministerie van VWS.
Wil je meer weten over hulp, aanpassingen en de verschillende regelingen? Raadpleeg dan de
website Regelhulp.nl.
( bron )
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Kerstmis,
Weer een jaar voorbij en weer een lange reis voor de boeg.
weer ziet er goed uit, koud , -40 C, veel verse sneeuw en
heldere nachten. De STT ,Sterren TomTom, zal nog niet
werken, nog steeds in ontwikkeling, dus wordt het weer
ouderwets reizen op de sterren. Geen probleem, “Rudolph
Red-Nose
Reindeer “ vindt
wel.

Het

the
het

Toch jammer dat
de
STT nog steeds niet werkt anders zou ik met
de Dodge Hellcat Red Eye kunnen gaan. Voor
het milieu is het volgens de deskundigen beter
om geen kerosine of benzine te gebruiken, dan
toch maar de arrenslee.
Gelukkig heb ik geen helpers en zeker geen zwarte pieten. Natuurlijk heb ik wel hulp
van lokale, plaatselijke hulp-kerstmannen. Geen ellende zoals mijn collega Sint
Nicolaas meemaakte dit jaar. Zijn “HR”’ ,human resource afdeling had het heel
moeilijk, niet met de kinderen, nee hoor, maar met voetbal liefhebbers , of wat er voor
door gaat en fundamentalisten die menen dat kinderen kennelijk racisten zijn. Gelukkig
heb ik dat niet.
Bij mij gaat het om
vrede op aarde. Maar
is er wel zoveel
vrede op aarde? Al
mijmerend komt
onze Kerstman tot
de
slotsom dat die er
niet
is en daarnaast is
hij
ook in een aantal
landen
gewoon niet
welkom.
Merkwaardig
genoeg
zijn de landen
waar hij
niet welkom is ook de landen die in oorlog zijn en waar mensen
honger hebben. Als hij heel dapper zou zijn, zou hij juist daar naar toe moeten gaan,
maar dan heb ik beveiliging nodig ,misschien
kruisridders ? Toch zou ik graag Jemen
aandoen en de mensen daar een hart onder de
riem steken . Het rare is dat een heleboel
mensen uit die landen naar ons toe willen
komen om met kerst veilig te kunnen zijn.
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Dit mijmeren helpt me niet, ik moet naar het reisbureau om mijn reis voor te bereiden,
reis adviezen te halen en ik geloof dat ik tegenwoordig ook DNA moet afstaan omdat ze
willen weten of ik wel een echte Kerstman ben. Ik moet ook niet vergeten om de
logistiek en mijn hulp-kerstvrouwen en kerstmannen te vragen of alles op tijd bij de
mensen kan zijn. Amazon, Al baba en bol.com zijn al overbelast . Misschien kunnen ze
beter naar de lokale winkeliers gaan. Maar ja zoals elk jaar gaat het goed komen.
Nu wordt het toch tijd om zo snel mogelijk naar het vliegveld “Ysensneeuw” in
Koudstad af te reizen, Rudolph te instrueren en op pad te gaan. Eerst naar het oosten
en dan met de maan mee naar het westen.
Vrolijk Kerstfeest,
Berry

FIJNE FEESTDAGEN EN
ALLE GOEDS VOOR
2019
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