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Nieuwe pauze van onze
beweeggroepen
Vanaf 6 september zijn veel van onze hydrogroepen met
beperkingen èn veel enthousiastme weer begonnen.
Helaas heeft het bestuur op 14 oktober moeten besluiten opnieuw
tijdelijk te stoppen met alle groepen. Op basis van de maatregelen van de rijksoverheid duurt de
pauze tenminste tot 11 november.
De pauze is nodig omdat:
veel deelnemers tot de kwetsbare groepen behoren (medicijnen, leeftijd, meerdere ziekten),
zodat de risico's te groot zijn;
de kleedkamers en douches niet gebruikt mogen worden;
er maar 3 mensen plus fysiotherapeut tegelijk aanwezig mogen zijn (N.B. met losse groepjes
misschien iets meer?);
De Hoogstraat in ieder geval gesloten wordt, van andere baden weten we dat nog niet.

Van het bestuur

Incasso contributie
2020 en
hydrogroepen
Komende zaterdag is de
(online) Jaarvergadering
van onze vereniging. Dan
wordt de contributie voor
2020 vastgesteld, die
vermoedelijk gelijk zal zijn
aan 2019. In de weken
daarna wordt deze
contributie bij de leden
geïnd.
De deelnemers aan de
hydrogroepen ontvangen
gelijk per post of mail de
rekening voor de eerste
helft van het jaar. Het
bedrag zal lager zijn dan
gebruikelijk, omdat we na
half maart gestopt zijn met
zwemmen. De zwembaden
hebben de periode dat we
er geen gebruik van
maakten, gelukkig niet in
rekening gebracht.
Voor het 2e half jaar zullen
we na 1 januari 2021 een
rekening sturen omdat we
pas dan weten hoe vaak de
deelnemers geweest zijn.
Het is nu nog onzeker of er
over enkele weken toch
weer gestart kan worden.

Ons lustrumfeest
in Museum
Speelklok
Het feest is al verzet van
september naar 23 januari 2021.
Als we nu naar de
ontwikkelingen kijken van de
corona-uitbraak, is het heel
twijfelachtig of het eind januari
verantwoord is om met zijn allen
bij elkaar te komen.
Eind november beslist het
bestuur over doorgaan, opnieuw
verschuiven of misschien een
andere opzet. Tips zijn welkom!

Corona-tijden
De vooruitzichten van de corona-pandemie waren de
laatste weken al niet rooskleurig. Dus toen afgelopen
dinsdagavond het kabinet een beperkte lockdown voor 4
weken afkondigde, was dit geen grote verrassing. Hoe
voorspelbaar ook, de gevolgen zijn heftig. Ook voor
mensen met reuma.
Velen van ons behoren door ons medicijngebruik, onze
leeftijd en soms ook onze andere ziekten tot de (hoog)
risicogroep. We legden ons daarom beperkingen op. In
het begin van de zomer haalden we opgelucht adem: we
hadden weer meer vrijheid want de corona-besmettingen
namen af! We konden weer meer onder de mensen zijn
en samen dingen ondernemen.
Nu echter, half oktober, zitten we midden in de 2e golf.
Veel sneller dan gedacht. Hoe hoog de golf wordt, weten
we niet. Worden we zelf of onze naasten besmet met het
virus en hoe ziek worden we dan? Wordt het nog erger
en komt er een complete lockdown, zodat we vrijwel altijd
in ons eigen huis moeten zijn? Heel veel vragen en
amper antwoorden!
Gevolg is een grote onzekerheid, waarmee iedereen
verschillend omgaat. Sommigen trekken zich terug,
anderen zoeken ruzie of geloven in andere verhalen. Dit
vraagt mijn inziens in contact blijven met uw naasten en
soms even van een afstandje kijken naar al dat gedoe
met begrip voor dat alles.
Ik kan niet anders dan u een goede gezondheid
toewensen en sterkte als het tegenzit. Blijf in beweging
en eet gezond!
Namens het bestuur, Jaap de Pater (voorzitter)

Reumacollecte
van 12 tot 24 oktober 2020
Normaal vindt deze collecte van ReumaNederland in
de lente plaats. Vanwege de corona is dat dit jaar
niet doorgegaan.
Samen met het Longfonds en de Hartstichting is er
in deze weken een bijzondere gezamenlijke
deurcollecte. De opbrengst wordt over de 3 fondsen
verdeeld.
De collectant blijft op 1,5 meter afstand en zet voor
het aanbellen de collectebus voor uw deur. Geeft u
gul voor deze belangrijke fondsen!
En doet u liever de deur niet open, via deze pagina
kunt u ook geld geven!

Wandelen tussen de herfstblaadjes
De gedeeltelijke lockdown beoogt om mensen thuis te laten
blijven en niet de drukte op te laten zoeken. Voor mensen met
reuma (maar ook voor anderen) is het belangrijk wel in
beweging te blijven. Uiteraard voor zover dat mogelijk is.
Een gemakkelijke manier is om in uw woonomgeving te gaan
wandelen. Er zijn sites waarop mooie wandelingen te vinden
zijn zoals op Routes in Utrecht (provincie).
Als u fietst, kent u ongetwijfeld de 'fietsknopen', waarmee u
van nummer naar nummer rijdt en zo zelf voor een kortere of
langere route kunt kiezen. Voor wandelen bestaat ook zo'n
netwerk voor het westelijk deel van de provincie en inmiddels
ook voor het Kromme Rijngebied. Op deze kaart kunt u zelf uw route bepalen.
Wandel ze! Ook goed voor extra vitamine D, die u in de winter nodig hebt en die waarschijnlijk
helpt om corona het hoofd te bieden.
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