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NIEUWSBRIEF JANUARI 2021
Beste leden,
Het jaar 2020, het was me het jaartje wel, een jaar dat nog lang in ons geheugen
gegrift zal blijven. Een jaar waarin een aantal nieuwe woorden werden gelanceerd,
zoals: “anderhalve meter samenleving, intelligente lockdown, zoomfeestjes, blokjes
verjaardag” en zo kunnen we er nog wel een aantal bedenken. Een jaar waarin
weinig mogelijk was en iedereen zoveel mogelijk thuisbleef. Geen feestjes, geen
buitenlandse vakanties, etc. Voor sommigen een jaar met verdriet en eenzaamheid,
maar ook een jaar met meer saamhorigheid en inventiviteit.
Wat 2021 ons gaat brengen weten we niet. We starten in ieder geval met een
strenge lockdown, die zeker tot en met 19 januari gaat duren. Op het nieuws horen
we geluiden dat deze lockdown verlengd zal worden omdat het aantal besmettingen
onvoldoende daalt. Geen goed nieuws dus. Maar gelukkig is er ook goed nieuws;
een tweetal vaccins zijn goedgekeurd en ook in Nederland zijn we, weliswaar als
laatste in Europa, begonnen met vaccineren. Of het ooit weer zal worden als voor de
pandemie valt te betwijfelen, maar dat het weer beter wordt is zeker! Het bestuur
wenst u in ieder geval een gelukkig en vooral gezond 2021!
Contributie
Deze maand zal, zoals gebruikelijk, de contributie via automatische incasso van uw
rekening worden ingehouden. Voor de zorgvuldigheid willen wij u eraan herinneren
dat de contributie is verhoogd naar € 20,- per jaar.
Agenda
U bent van ons gewend dat we u aan het begin van het nieuwe jaar een overzicht
geven van de data waarop de diverse activiteiten plaatsvinden. De agenda is nu nog
leeg. Gedurende het jaar houden we u op de hoogte.
Collecteweek
ReumaNederland collecteert van 21 maart t/m 27 maart 2021

Afgelopen jaar kon in verband met Corona niet, zoals gebruikelijk, in maart
gecollecteerd worden. In samenwerking met het Longfonds en de Hartstichting zijn
de bussen gebundeld en kon er in oktober toch nog een collecte plaatsvinden.
Doelstelling van ReumaNederland is strijden voor een beter leven met reuma
vandaag en een leven zonder reuma morgen. Financiering van wetenschappelijk
onderzoek is daarbij van essentieel belang. Ondanks veel betere behandelingen en
medicijnen zijn de meeste reumatische aandoeningen nog niet te genezen. Dat kan
en moet anders. Help mee: uw inzet draagt bij aan een beter leven met reuma. Geef
u daarom op als collectant. Dit kan via collecteren.nl/goede-doelen/reumafonds/
Beweeggroepen
Wij hoeven u niet te vertellen hoe belangrijk het voor reumapatiënten is om te
bewegen. Ook al liggen de activiteiten van al onze beweeggroepen stil het blijft
belangrijk om te bewegen. Maak eens wat vaker een wandelingetje, of pak eens wat
vaker de fiets. Ook zijn er tal van oefeningen die u vanuit huis kunt doen. Wij hopen
dat we zo snel als verantwoord is weer kunnen starten. Beweegt u nog niet via een
van onze groepen? Bijna overal is nog ruimte, dus geef u op. Het is niet alleen goed,
maar ook gezellig!
Bestuur
Het is ons helaas nog steeds niet gelukt om een penningmeester te vinden. Bent u
goed met cijfers of kent u iemand die het zou kunnen doen, wij horen het graag. De
huidige penningmeester is bereid om een tijd met u mee te draaien.
Website
Onze huidige website voldoet al langere tijd niet meer aan de eisen die de wetgeving
aan een website stelt. Bovendien is het uiterlijk van onze website niet meer van deze
tijd. Tijd voor vernieuwing. Graag hadden we u willen vertellen dat de nieuwe
website al in de lucht is, helaas is ons dat niet gelukt. Maar het schiet al aardig op.
Neem af en toe een kijkje op www.rpvoostachterhoek.nl en wie weet wordt u ineens
verrast met onze nieuwe look. Wij zijn in ieder geval al erg in onze nopjes met het
resultaat tot nu toe.
Tot slot

Vrienden zijn als sterren,
Je ziet ze niet altijd maar je weet dat ze er altijd zijn!

