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Elke vrijdagmorgen vanaf 10.00 uur, gemiddeld 5,0 of 6,5 km vanuit de
huiskamer van Het Kristal, Distelvlinderlaan 200, 7323 XB Apeldoorn.
Samen wandelen, goed voor je gezondheid, en om sociaal actief te blijven !
Park Zuidbroek ∙ Vellertheuvel ∙ Mheenpark ∙ Kanaal Noord ∙ Drostendal ∙ GGNet ∙ Osseveld ∙ Laag Buurlo

Voorlopig tot eind mei geen wandelingen op vrijdagmorgen!
De maatregelen rond het virus zijn nog steeds van kracht op onze wandelingen. De gezondheid van de wandelaar komt op de eerste plaats. Vooral de ouderen onder ons lopen het
meeste risico. Het geldt dan ook niet alleen hen, maar ook al diegene waar we contact mee
hebben. Blijf vooral positief, je kunt er toch niets aan veranderen. In deze ‘gewone’ nieuwsbrief
weer een paar artikelen, even terugblikken, een mooi gedicht en ‘...en dan nog even dit...’.

Met Pasen extra aandacht
In onderling overleg met de andere begeleiders hebben we er dit jaar voor gekozen de
paas-attentie, die al door ons creatieve brein
was gemaakt, en voorzien was van een kaartje,
toch bij de wandelaars te brengen.
EEN BEIZONDER VROLIJK PASEN GEWENST
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Dat was toch iets makkelijker gezegd dan
gedaan. Maar we laten ons niet zo snel ontmoedigen. Dus hardop denken hoe we dat
gaan aanpakken. De stress even te boven
gekomen hebben we een oplossing gevonden. Nu in deze coronatijd nog ‘even’ een paar
boodschappen doen, dat viel ook niet mee.
De mandjes gevonden in vier verschillende
winkels, waarvan twee buiten Apeldoorn, van

Lieve wereld,

geef ons
gewone dagen
geef ons
met mensen
gewone dagen
die klagen over school,
met mensen in de trein
werkdagen en de regen
die straks gaan rennen
omdat we niet bezig zijn
omdat ze ergens moeten zijn met hoe we een virus
kunnen overleven

een bekende
winkelketen,
nee geen
reclame in de
nieuwsbrief.
Stressballen
gevonden,
maar daar
moest nog
even een
oefenblaadje
bij komen.
Wel gebruiken
wandelaars,
wordt straks
gecontroleerd!
Met vereende krachten, niet meer dan drie personen op 1,5 meter afstand, de mandjes gevuld.
De adressen verdeeld over drie routes, werden
de mandjes op Goede Vrijdag tijdens onze
wandeltijd bezorgd bij onze deelnemers.
Al met al een geslaagde actie waarvoor we veel
complimenten hebben ontvangen. Ook voor
alle andere manieren om contact met en tussen de wandelaars in deze tijd te onderhouden.
Allen die dit allemaal mogelijk gemaakt hebben, bedankt voor je gewaardeerde inzet.
geef ons
gewone dagen
en gewone mensen
dichtbij
in de rij voor de kassa
gewone mensen
opgaand in de grijze massa

geef ons
gewone dagen
op straat of in de tram
gewone dagen
omdat ik er graag
onderdeel van ben
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Wij gaan zo door, maar wel in een lager ritme en
beperken ons tot de mail op donderdag. Als er
aanleiding toe is, zullen we weer twee keer per
week iets laten horen. We blijven in contact per
e-mail, website en WhatsApp.

Zelf niet weg kunnen of een praatje?
Als je zelf door ziekte niet meer naar buiten
kunt, laat een ander dan boodschappen doen
of bestel on-line. Als wij ergens mee kunnen
helpen, of als je geen vervoer hebt, laat het ons
weten. Misschien kunnen wij helpen. Soms is
een ideetje al genoeg. Als je om een praatje
verlegen zit om even iets anders te horen, je
kunt altijd ons bellen, geen probleem.
Wil je een wandelingetje maken, maar liever
niet alleen, laat maar weten. Wij praten terug
en dat doet de muur niet... Een beetje op elkaar
letten, hoort er gewoon bij. Samen sterk!
Cirque du Soleil
Het is een wereldwijd optredend samenwerkingsverband van groepen artiesten.
Cirque du Soleil werd opgericht in 1984 door
twee voormalige straatartiesten, Guy Laliberté
en Daniel Gauthier. De thuisbasis van het Cirque
du Soleil is Montreal in Quebec in Canada. Aan
Cirque du Soleil doen artiesten van over de
hele wereld mee. Er is een aantal vaste shows
in Amerika en er zijn rondreizende shows in
Amerika, Europa, Azië en Oceanië.
Het Cirque du Soleil wordt gezien als een inspirator van het circus-theater, een variant waarbij
de circusnummers worden gecombineerd met

geef ons
gewone dagen
gewone mensen
die zwijgend zitten
en elkaar verdragen

geef ons
gewone dagen
met een beetje zon
en een beetje kleur
gewone dagen
zonder haat,
onrust of gezeur

lieve wereld,
geef ons de stilte
van de alledaagse
sleur
Dit is Derks op Zondag
in het programma
‘Dit is de Zondag’
zondag 12 april 2020

muziek, zang en dans. Er wordt in het Cirque du
Soleil niet met dieren gewerkt. De belangrijkste
disciplines zijn jongleren, trapeze, acrobatiek
en clownerie. Op hun eigen YouTube-kanaal
zijn speciaal voor deze tijd een aantal extra
shows te vinden. Tevens wordt er geregeld
nieuw materiaal geplaatst.
Meer mooie video’s via onze website

Op onze eigen website staat ook informatie
voor mooie films en documentaires. Neem
gerust eens een kijkje, er zit vast iets tussen wat
je leuk vindt.
Regionale en lokale tv-kanalen

Naast Omroep-Gelderland hebben ook de
andere provincies tv-kanalen en bijbehorende
websites. Daarop zijn vaak regionale documentaires te zien. Ook zijn er veel lokale initiatieven
op internet en tv gebied. Neem daarvoor eens
een kijkje op deze link.

Tekenseizoen weer begonnen
Van een tekenbeet kunt u ziek worden.
Controleer uzelf op tekenbeten nadat u ‘in het
groen’ bent geweest. Bent u gebeten door
een teek, dan is het belangrijk dat u hem snel
weghaalt. Op de pagina’s van het RIVM vindt u
informatie over teken, tekenbeten en ziekten
die door teken overgedragen kunnen worden.

Teken zijn vervelende beestjes die van nature
voorkomen in bosrijke gebieden. Teken leven
als parasieten, zij zuigen bloed van andere
dieren en soms ook van mensen. Als een teek
een mens of dier vindt, zal hij zich in de huid
boren met zijn steeksnuit. Die steeksnuit heeft
weerhaken zodat de teek goed vast in de
huid komt te zitten. Als de teek diep genoeg
zit, zal hij bloed vinden en dit opzuigen. Zijn
lichaam zwelt dan op tot vele malen zijn originele grootte. Als de teek helemaal vol is, laat hij
zich vallen. Hij kan dan een poos leven van het
opgenomen bloed en zal zich voortplanten.
Teken kunnen verschillende ziekteverwekkers
bij zich dragen die zij kunnen overbrengen naar
de mens.
De bekendste tekenoverdraagbare ziekte in
Nederland is de ziekte van Lyme.

Meer informatie over enkele van deze ziekteverwekkers treft u via deze link aan.
Wat is nu precies een teek?

De geschiedenis van het leven

Er zijn meerdere soorten teken, ze komen op
veel continenten voor. In Europa vind je voornamelijk de zogenaamde schapenteek Ixodes
ricinus. Deze komt veruit het meeste voor, je
zal eigenlijk niet door een andere teek gebeten worden in Nederland. Er wordt daarom
gewoon over “teek” gesproken als men het
heeft over Nederlandse teken, er wordt dan de
schapenteek bedoeld. Deze teek hoort tot de
familie van “harde teken”.
Een teek ziet er uit als een klein beestje met
acht poten. De kleur varieert van zwart, tot
roodbruin tot grijs afhankelijk van de leeftijd,
het geslacht van de teek en hoeveel bloed de
teek in zijn lichaam heeft. Een teek is familie van
de mijten.
Een teek heeft een best ingewikkelde levenscyclus waarbij hij bloed van meerdere diersoorten zuigt, waardoor hij ziektes kan verspreiden
tussen diersoorten en mensen. Dat maakt het
een erg vervelende parasiet. De levenscyclus
van een teek duurt twee jaar.
Meer informatie…

Een wc-rol heeft gemiddeld zo’n 500 velletjes. Stel dat hiervan 40 vel zijn verwijderd.
Elk van de overgebleven 460 velletjes vertegenwoordigt dan 10 miljoen jaar van de
4.600 miljoen jaar dat de aarde bestaat en
kan dan ook goed worden gebruikt als model voor een tijdpad. De lengte van de rol
geeft de tijd weer: het ene uiteinde het ontstaan van de aarde en het andere het heden,
maar als ik dit schrijf is dat al weer geschiedenis. Eencelligen verschenen na 350 vel
voor het eerst, meercelligen pas 60 vel voor
het heden. De dinosauriërs kwamen 22 vel
voor het heden op en waren na acht vel weer
verdwenen. De mens verscheen pas op 1/20
van het laatste vel. Onze bijna 2.000 jaar
oude jaartelling zou passen op het laatste
1/5.000 deel van het laatste velletje. In vergelijking met de ouderdom van de aarde neemt
de geschiedenis van de mensheid nog geen
seconde in beslag! Toch zien wij mensen
kans in dat kleine beetje tijd de aarde te vernietigen. De mens is in staat gebleken de
aarde uit te putten. We zijn een gezwel, een
ziekte, een zwerm sprinkhanen die de aarde
uitvreet en andere soorten doet uitsterven.
We maken een zooitje van de wereld en
worden daar nu voor teruggefloten. Dit virus
geeft ons te denken!
Als nou iedereen als perspectief het eigen
optimisme als uitgangspunt zou nemen en
om zich heen een gunstige invloed zou proberen uit te oefenen, dan zou ons collectieve lot misschien nog op tijd kunnen worden
bijgestuurd – door al die inspanningen tezamen. Als voldoende individuele mensen
hun stem zouden laten horen c.q. die stem
zodanig zouden uitbrengen dat deze doelen
meer kans van slagen krijgen, dan kan ook
mijn optimisme hopelijk enig terrein veroveren op het pessimisme.
En dat coronavirus? Daar komen we niet
meer vanaf. Maar een probleem dat zich
zo diep in mensen kan nestelen, dat is misschien geen probleem, dat zijn we gewoon
zelf. Covid-19 is onze zoveelste handicap.
Sterkte, maak nog iets van deze wereld...

Informatie en vragen over corona
Het coronavirus houdt iedereen in z’n greep.
en er wordt veel nepnieuws verspreid over
het virus. De website van de GGD Noord- en
Oost-Gelderland geeft meer informatie en de
website van Omroep Gelderland heeft zelf een
corona-pagina waarop allerlei vragen worden
beantwoordt.

Meer informatie?

www.wandelgroephetkristal.nl
Deze nieuwsbrief is ook te vinden op onze website!

...en dan nog even dit...


Deelname aan wandelingen is
gratis, geen aan- of afmelding;
wie er is, wandelt mee!
Helaas nu even niet!

John de Jager
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