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NIEUWSBRIEF MEI 2021 

Beste leden, 

Wie had kunnen denken dat na de eerste lockdown in maart 2020 we een jaar later 
alweer en nog steeds in een lockdown zitten. Gelukkig zit er nu vaart in het 
vaccinatieprogramma en zijn er al ruim 6 miljoen prikken gezet. Heel langzaam 
komen er versoepelingen van de Corona maatregelen. Onder voorwaarden zijn de 
winkels weer open, is de avondklok afgeschaft en mogen de terrassen beperkt weer 
open zijn. Toch is voorzichtigheid nog geboden. Er komen dagelijks nog te veel 
besmettingen bij en in de ziekenhuizen liggen nog steeds veel Corona patiënten. 
Maar er is licht aan het einde van de tunnel. 

Sporten 

Zoals het er nu uitziet volgen er vanaf 18 mei opnieuw versoepelingen van de 
Corona maatregelen. Het zou o.a. dierentuinen en sportscholen en zwembaden 
betreffen. Vooruitlopend op deze versoepelingen hebben de wandelaars van de 
Nordic walking groep besloten vanaf 18 mei a.s. weer te gaan wandelen. Heerlijk in 
de buitenlucht en op veilige afstand van elkaar. De groep wordt begeleid door een 
deskundige die een speciale cursus hiervoor heeft gevolgd. Als u belangstelling 
heeft om een keer mee te lopen om te kijken of het iets voor u is maar u niet in het 
bezit bent van Nordic walking stokken, er zijn een beperkt aantal stokken te leen. 
Hiervoor kunt u contact opnemen met Els Milder. Tel. 06 – 36 18 50 35. 

Bij opening/ mogelijkheid om weer te sporten/ zwemmen krijgt u bericht van uw 
contactpersoon. Voor zwemmers die naar Winterswijk Jaspers bad willen geldt dat u 
hiervoor nog persoonlijk een oproep krijgt om te komen proefzwemmen samen met 
de therapeuten. 
 

Agenda 

Zoals wij in een aparte e-mail/brief hebben aangegeven kon de Algemene 
ledenvergadering die gepland stond voor 20 april niet doorgaan. Er is nog geen 
nieuwe datum vastgesteld maar we gaan er van uit dat dat deze mogelijk in 
september georganiseerd kan worden. Uiteraard houden we u op de hoogte. 
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Een van de jaarlijks terugkerende activiteiten is de fietstocht in juni. Helaas hebben 
wij besloten deze dit jaar nog een keer over te slaan.  

Penningmeester 

Goed nieuws! Het is gelukt om een nieuwe penningmeester te vinden. De komende 
tijd zal Adele Asschert haar inwerken en de kneepjes van het vak bijbrengen. 
Daarna zal Adele nog zeker een jaar op de achtergrond hulp blijven bieden indien 
dat nodig is.  

Haar naam is Tineke Wolters, voor een aantal van u zeker geen onbekende. We zijn 
heel erg blij dat ze opnieuw deel uit wil maken van ons bestuur. Hieronder zal Tineke 
zich aan u voorstellen. Wij wensen Tineke veel succes! 

 

  

 

 

 

 

 

Klankbordgroep 

De klankbordgroep, in het leven geroepen door ReumaNederland, heeft tot taak te 
onderzoeken wat de visie van de verschillende patiëntenverenigingen is op de 
plannen die Reuma Nederland vorig jaar had aangekondigd. Lange tijd hebben wij 
niets gehoord. Begin deze maand werd onze voorzitster door deze klankbordgroep 
gebeld, met een aantal vragen over onze vereniging. Zij hebben inmiddels een 
voorstel geschreven met betrekking tot de subsidieregelingen en het voortbestaan 
van de RPV’s. Binnenkort krijgen we dit voorstel toegestuurd om binnen ons bestuur 
te kunnen bespreken. Wij houden u op de hoogte, via nieuwsbrief en onze website. 

Herhaalde oproep  

Heeft u een goed idee, of wilt u uw verhaal kwijt? Voor deze nieuwsbrief zijn wij altijd 
op zoek naar leuke onderwerpen. Meld u aan via info@rpvoostachterhoek.nl 

Tot slot 

Wacht niet op een goede dag, maak er één! 

Tineke schrijft:  

“Mij werd gevraagd om een kort berichtje over 
mijzelf te schrijven. Ik ben Tineke Wolters en 
ben 63 jaar. De meesten van jullie kennen mij 
wel. Ik heb twee dochters en drie kleinzonen. 
Sinds zes jaar ben ik weduwe.  

Mijn hobby's zijn o.a. schilderen, fietsen en 
wandelen. Het bestuur heeft mij gevraagd 
voor penningmeester” 

  


