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NIEUWSBRIEF OKT. – NOV. 2020
Beste leden,
Heeft u, net als wij, ook genoeg van de Corona pandemie? Naar alle
waarschijnlijkheid zult u dit beamen. Maar Corona is er nog steeds en we zullen
helaas nog geruime tijd moeten leven met maatregelen en restricties. Afgelopen
dinsdag (3 november) zijn er voor de komende twee weken opnieuw extra
maatregelen afgekondigd en als de cijfers niet snel veranderen zijn nog strengere
restricties niet uitgesloten. Weliswaar daalt het aantal besmettingen op dit moment
maar de druk op de zorg neemt helaas nog niet af. Houd vol en blijf gezond!
Na de zomervakantie hebben we alle sportgroepen weer voorzichtig opgestart. Dit is
over het algemeen goed verlopen. Sommige leden, vooral met een broze
gezondheid, hebben het niet aangedurfd, hetgeen heel begrijpelijk is. Dit heeft erin
geresulteerd dat we de twee zwemgroepen in Aalten hebben stopgezet. Als te
weinig leden komen zwemmen is het financieel niet haalbaar. Het samenvoegen van
de twee groepen was om bepaalde redenen niet mogelijk.
Huidige stand van zaken beweeggroepen
Naar aanleiding van de nieuwe maatregelen die de regering nu voor veertien dagen
heeft afgekondigd moeten we u helaas mededelen dat we alle beweeggroepen weer
hebben stilgelegd. Zwembaden zijn gedwongen gesloten en ook sporten in
groepsverband is momenteel weer verboden. We sluiten niet uit dat deze
maatregelen over veertien dagen weer worden verlengd. We houden er zelfs
rekening mee dat sporten er dit jaar niet meer inzit. We houden u op de hoogte!
Zwemgroep Winterswijk
Al in 2019 zijn er contacten geweest tussen het bestuur en het zwembad in
Winterswijk (Jaspersbad). Winterswijk heeft een eigen therapeut en het water is
aangenaam warm. Door de Corona pandemie is de onderhandeling met het
zwembad opgeschort. Na het stoppen in Aalten is aan de zwemmers gevraagd of zij
bereid zijn te gaan zwemmen in Winterswijk. Een aantal hebben hier positief op
gereageerd. Binnenkort hebben we een afspraak in Winterswijk om te kijken of we

tot overeenstemming kunnen komen. Wilt u ook zwemmen in Winterswijk en heeft u
zich nog niet aangemeld, dit kan bij Els Milder, tel. 06 – 36 18 50 35. De groep is nog
niet vol. Wordt vervolgd….
ReumaNederland
In onze vorige nieuwsbrief hebben wij aangegeven dat we in afwachting zijn van
bericht van ReumaNederland hoe zij de samenwerking tussen de diverse RPV’s en
ReumaNedereland in de toekomst zien. Helaas hebben wij nog niets ontvangen.
Agenda
Lange tijd hebben we gedacht dat het kerstdiner nog door zou kunnen gaan.
Jammer genoeg hebben we nu toch moeten besluiten om ook hier een streep door
te moeten zetten.
Winkelwagenmuntje
Heeft u ‘m al? Diverse mensen hebben dit muntje opgevraagd en zijn erg
enthousiast.

Tot slot
Om je dromen waar te maken
Moet je wel eerst wakker worden!

