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NIEUWSBRIEF MAART 2022 

Beste leden, 

Sinds kort zijn alle maatregelen ten aanzien van Covid-19 opgeheven. Wat blijft is 
handen wassen, niezen en hoesten in je elleboog en waar mogelijk afstand houden. 
Zelfs het mondkapje in het openbaar vervoer mag overboord. Heerlijk dat we weer 
terug gaan naar het normale leven. 

Maar helaas niet helemaal normaal nu Rusland de aanval op Oekraïne heeft 
geopend. Het is onvoorstelbaar dat dit in deze tijd nog mogelijk is, blijkbaar is er 
niets geleerd van het verleden. Laten we met z’n allen hopen dat deze oorlog snel 
voorbij is.  

Nieuws van de voorzitter 

Als bestuur zijn we op dit moment bezig met het vinden van gelden die ons in staat 
stelt om na 2024 verder te kunnen met onze vereniging. Dat is niet makkelijk, dat 
hadden we ook niet gedacht, maar het is altijd het proberen waard. 

Wij zijn uitgekomen bij “Achterhoek in beweging”  

Achterhoek in beweging is een initiatief van de acht Achterhoekse gemeenten 
Aalten, Berkelland, Bronkhorst, Doetinchem, Montferland, Oost Gelre, Oude 
IJsselstreek, en Winterswijk. Samen met betrokken partners in o.a. zorg, onderwijs, 
cultuur, bedrijfsleven en sport stellen zij binnen dit programma de kracht van 
bewegen en een gezonde leefstijl (met sport als katalysator) in de Achterhoek 
centraal.  

We hebben al onze financiële gegevens, onze activiteiten en verwachtingen van 
onze vereniging aan hun opgestuurd. We willen echt inzetten op bewegen, 
aangezien dit heel belangrijk is voor mensen met de diagnose reuma. Reuma is een 
verzamelnaam van allerlei aandoeningen, dat hoef ik u niet te vertellen. 

Onze contactpersonen zijn met de betreffende gemeenten in overleg on te kijken of 
er voor ons mogelijkheden zijn. Ze zetten in op preventie (door te bewegen).  
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Preventie is momenteel erg actueel, tenslotte is voorkomen beter dan genezen. Het 
uitgangspunt is dat zorgkosten daardoor dalen. Gemeenten hebben echter wel een 
beperkt budget, van de gemeenten Oost Gelre en Aalten ontvangen we op dit 
moment al subsidie.  

Inmiddels zou er al een overleg zijn geweest, helaas hebben we nog geen bericht 
gehad hoe dat is afgelopen. Hopelijk is het goed nieuws voor ons. Indien er binnen 
Achterhoek in beweging voor ons geen mogelijkheden blijken te zijn dan zullen we 
inzetten op een zo goed mogelijke overdracht van de verschillende groepen. We 
zullen dan kijken waar en met welk kostenplaatje we de verschillende groepen 
kunnen onderbrengen. Op dit moment onderzoeken we dit vast maar het is niet onze 
eerste optie. We blijven gaan voor voortzetting van onze vereniging. 

We hopen dat we op de komende jaarvergadering met goed nieuws kunnen komen.  

Agenda 

- Algemene ledenvergadering: dinsdagavond 19 april in Cultureel Centrum Den 
Diek te Lichtenvoorde. Zie bijgaande agenda, bij deze bent u van harte 
uitgenodigd.  
Wij verzoeken u, als u wilt komen, zich voor deze vergadering aan te melden. 
Het is fijn als wij weten hoeveel mensen er komen. 

- Fietstocht: zaterdag 11 juni 
- Kerstdiner: dinsdag 13 december 

Noteert u deze dagen vast in uw agenda? 

Bewegen en reuma 

Bewegen is voor meer dan 2 miljoen Nederlanders met reuma niet altijd even 
makkelijk, maar wel heel belangrijk. Bewegen maakt de spieren sterk en gewrichten 
soepel. Daarom is wandelen voor mensen met reuma bij uitstek een activiteit die ook 
door ReumaNederland wordt aangemoedigd. Wandelen kan in je eigen tempo en 
vorm. 

Onze vereniging heeft op dinsdagmiddag een Nordic Walking groep. Er wordt 
wekelijks gewandeld en de start is om 13.45 uur vanaf het scouting gebouw aan de 
Flierdijk te Lichtenvoorde. Ook wordt regelmatig vanaf een andere locatie 
gewandeld. Ook al wordt er in groepsverband gelopen, het is toch vaak mogelijk om 
een eigen tempo te volgen. Vindt u het wel fijn om te wandelen maar u wilt niet met 
nordic walking stokken lopen? Zonder kan natuurlijk ook. Wilt u meewandelen neem 
dan contact op met Els Milder, tel. 06-36185035.  

Tot slot 

Een mens is net een foto. 

Als je hem niet ontwikkeld blijft hij negatief 


