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Onze beweeggroepen starten voorzichtig
Van alle zwembaden hebben we nu bericht gekregen dat we weer in aangepaste vorm mogen
gaan starten. Helaas geldt dat nog niet voor de Hoogstraat-groepen die voor 17.00 uur
beginnen. Ook de volleybaltraining mag nog niet. Verder zijn er beperkingen voor het aantal
mensen in het bad (5 of 6), geldt de 1,5 meterregel enzovoort. Hierdoor zullen helaas niet alle
mensen die weer willen beginnen, ook elke week kunnen komen.
Alle deelnemers zullen door hun eigen fysiotherapeut gevraagd worden of ze weer willen
starten. Want deelnemers die bijvoorbeeld weerstandsverlagende medicijnen gebruiken, zoals
biologicals, blijven extra kwetsbaar voor corona. Vraag bij twijfel uw eigen arts om advies.
Wij vragen van alle deelnemers dat ze het protocol nauwgezet naleven, zodat de risico's voor
henzelf en hun groepsgenoten beperkt blijven. Het protocol wordt na vaststelling door het
bestuur aan alle deelnemers toegezonden.

Onze website
gevaarlijk?
Bezoekers van onze website
kregen de afgelopen weken een
onaangenaam welkom op een
zwart scherm:
"Je verbinding is niet
privé. Cybercriminelen proberen
mogelijk je gegevens
van www.rpvu.nl te stelen
(bijvoorbeeld wachtwoorden,
berichten of creditcardgegevens)."
Die waarschuwing kreeg u te zien
omdat door het bedrijf, dat onze
website op internet zet, het zogenaamde SLL-certificaat ingetrokken was. Dit omdat we een
rekening niet tijdig betaald zouden hebben.
De te late betaling bleek onjuist, het bedrijf zelf had onze betaling niet verwerkt. Het certificaat
werd toch ingetrokken. Ook na contact met hen duurde het erg lang voordat onze website weer
gewoon te bezoeken was. Onze excuses!

Adreswijziging

Actie voor

reumavriendelijke pilstrip
Veel mensen met reuma slikken regelmatig pilletjes.
Daarbij lopen ze aan tegen het probleem dat die
pilletjes steeds vaker in doordrukstrips zitten. En dat
ze daar soms heel lastig uit te drukken zijn, zeker met
pijnlijke reumagewrichten.
Samen met de Universiteit van Twente onderzoekt
ReumaNederland of er een betere strip te maken is.
Worstelt u ook met de pillen in de strip, maak er een
filmpje van! Hoe meer filmpjes, hoe beter de
onderzoekers een beeld krijgen van waar mensen met
reuma tegenaan lopen bij het openen van hun pilstrip.
Voor meer informatie over hoe een filmpje te maken
en in te sturen is, ga naar deze webpagina!

Truus Hatzmann verhuist op 1
oktober naar Rogier van der
Weijdenlaan 110, 3723 NG
Bilthoven. Dus stuurt u geen
post meer naar de
Apollovlinder. Gebruik voor
post echter bij voorkeur de
mail.

Achtergrondsfoto: Stationsplein
Utrecht 2019 (fotograaf: Steven Lek)

Lekker wandelen en
gelijk geld voor reuma
inzamelen?
Bewegen is belangrijk, dat weten we
allemaal. Maar voor bijna 2 miljoen
Nederlanders is dit helemaal niet zo
vanzelfsprekend. Zij gaan dagelijks de strijd
aan met reuma. Daarom organiseren
Wanda en Astrid voor de 7e keer de Reuma
Walk. Samen komen we in beweging met
reuma!
Dit jaar is de Reuma Walk een home edition. In je eigen omgeving wandel je op zaterdag 12
september een door jou zelf te bepalen route van 5, 10 of 15 kilometer. Lees er alles over op
deze pagina.

Jaarvergadering op 17 oktober in Musketon
(Lunetten)
In maart was onze Jaarvergadering gepland. Vanwege de corona moesten we deze vergadering
schrappen. En de corona is nog niet voorbij, zoals we allemaal weten.
Volgens de wet moet de jaarvergadering van een vereniging echter voor 1 november
plaatsvinden. Daarom heeft het bestuur besloten op 17 oktober tussen 10 en 12 uur de officiële
jaarvergadering te houden. Daarbij nemen we natuurlijk alle regels in acht en hebben we een
ruime zaal waar 25 mensen in passen. De uitnodiging volgt, maar zet het vast in uw agenda als
u wilt komen.
Mochten de regels weer strenger worden, dan kan een vergadering in een zaal niet langer
toegestaan zijn. In dat geval zullen we de jaarvergadering via de computer moeten
houden (via Zoom, Google Meet of Jitsi).

Reumacollecte 2020
De 'gewone' reumacollecte was dit voorjaar niet gewoon.
Want vanwege corona is er amper geld opgehaald.
Normaal is de opbrengst jaarlijks ongeveer € 3 miljoen.
Het geld wordt besteed aan wetenschappelijk onderzoek
en behartiging van de belangen van reumapatiënten. Ook
onze activiteiten worden ondersteund uit deze collecte.
Samen met andere gezondheidsfondsen werkt
ReumaNederland aan een inhaalcollecte in de
herfstvakantie. Nader bericht volgt. Ook voor de
collectanten onder u.

Onze website

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u voorzitter.rpvutrecht@gmail.com toe aan uw adresboek.

