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Nieuwsbrief van de Vereniging van Reuma Patiënten Amsterdam e.o. 

Covid-19 Editie 2 

Beste mensen. 

Enkele leden van onze vereniging de VRA zijn slachtoffer geworden van het Covid 19 (coronavirus) 

maar hebben de ziekte gelukkig overleefd. De gevolgen zijn echter ernstig en hen wacht nog een lang 

herstel. Als Bestuur van de VRA wensen we hen een voorspoedig herstel zodat ze te zijner tijd weer 

kunnen deelnemen aan de komende activiteiten van de VRA.  

Een van onze actieve leden, beter bekend als de “Henk ballenman” van de bingo, heeft een vreselijk 

ongeluk gehad waarbij hij volledig verlamd is geraakt. hij is van iets geschrokken en daarna gevallen 

en terecht gekomen op een trottoirband. Aan de gevolgen hiervan is Henk op dinsdag 16 juni 2020 

overleden. Een ander actief en zeer meelevend lid, Annie Haster is na een ziekbed van een half jaar, 

aan de gevolgen van een ernstige ziekte overleden.  Verdere details zullen verderop in deze 

nieuwsbrief worden vermeld. 

Hans Beglinger, voorzitter 

Van de secretaris en de penningmeester 

Hier weer een berichtje van het secretariaat. Ik hoop dat jullie nog allemaal goed gezond zijn wat 

betreft het Covid 19 virus. Wij zijn gelukkig ook nog steeds gezond, onze kwaaltjes blijven maar daar 

kunnen we (hopelijk) oud mee worden. Er zijn een paar leden, van wie ik het gehoord heb, die het 

beruchte virus gehad hebben. Maar Goddank hebben ze het overleefd. Wij wensen hen veel sterkte 

met hun herstel. Het is een gemeen virus, is ongrijpbaar, onzichtbaar, kortom een virus om angstig 

voor te zijn.   

Gelukkig krijgen we ook in Nederland weer meer vrijheden, dus ik wilde proberen de bingo langzaam 

op te starten. Maar…..het blijkt dat we in Reade niet de beschikking krijgen over een geschikte 

ruimte. In Reade moeten ze passen en meten voor vergaderingen ed.. De 1.5 m onderlinge afstand 

blijft noodzakelijk. De coffeecorner is wachtruimte geworden en dus evenmin beschikbaar. Ik blijf 

zoeken naar een mogelijkheid, maar nog even geduld a.u.b. 

Hoe dan ook, we willen wel een picknick aan de Sloterplas organiseren, zodat we elkaar weer een 

keer kunnen ontmoeten, na ruim drie maanden “opgehokt” te zijn geweest. En wel woensdag 8 juli 

2020. Wil je hieraan deelnemen, meld je dan even bij Marianne, 06-20436050. We willen graag 

inventariseren, diëten noteren enz.  zodat het allemaal goed georganiseerd wordt. Dan hoor je 

meteen de aanvangsttijd. Ook hier zal 1.5 m als onderlinge afstand gelden, ik zal voor tuinstoelen 

zorgen zodat iedereen kan zitten. 

Contributie  Er zijn nog een paar leden van wie we nog steeds geen contributie  hebben ontvangen. 

Deze leden hebben hun kans op de door de VRA georganiseerde leuke evenementen aan hun neus 
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voorbij laten gaan. Mocht je ernstige spijt hebben, bel Marianne even op 06-20436050 en regel dan 

een automatische incasso. 

Sterke longen dankzij gezonde voeding 
| 22/05/2020 | 

Astma wordt een epidemie.  
Volgens Amerikaanse onderzoekers worden sterke, gezonde longen gevormd dankzij een dagelijkse, 
regelmatige evenwichtige voeding. De astmatoename van de laatste decennia heeft veel te maken 
met de luchtvervuiling, maar mensen kunnen de gevolgen van vervuilde zuurstof gedeeltelijk 
elimineren door een voedingspatroon te volgen dat rijk is aan fruit, groenten en vis (omega-3 
vetzuren). Mensen die te weinig van deze voedingstoffen gebruiken verhogen hun risico op minder 
goed ontwikkelde longen en de daar aan verbonden ziektebeelden.  

 

Professor Jane Burns volgde 2.112 jonge Amerikanen en 
Canadezen gedurende een jaar. Via vragenlijsten ging men 
de voedingsgewoonten na. Inspanningstesten vertelden veel 
over de beschikbare longcapaciteit. Jonge mensen, die 
onvoldoende fruit, groenten en vis eten, krijgen niet 
genoeg antioxidant en vitamine C, vitamine E en Omega 3 
om zich te kunnen verdedigen tegen de alomtegenwoordige, 
maar onzichtbare luchtvervuiling.                                                             
 

 

Op deze wijze stijgt het aantal mensen dat lijdt aan chronische luchtweginfecties. Nu steeds meer 

bekend wordt over de ernstige gevolgen voor de kwaliteit van longen op langere termijn 

veroorzaakt de Covid 19, is het van nog groter belang om de longen gezond te houden. Goede en 

juiste voeding alsmede bewegen is van eminent belang. 

De Biesbosch. De georganiseerde rondvaart op de Biesbosch heb ik kunnen verplaatsen naar 1 

september 2020. Verdere mededelingen hierover krijgen jullie later. 

We hebben een grotere boot gereserveerd, waar de anderhalve 
meter onderlinge afstand gewaarborgd kan blijven.  Wilt u ook 
een mooie plaats op de boot en de ervaringen van de afgelopen 
maanden delen met uw geestverwanten, dan kunt u zich 
opgeven bij Marianne. Lever het formulier z.s.m. in en maak het 
geld over op NL95INGB0004446439 t.n.v. VRA    

 
De Musical Hello Dolly blijft nog even op onze agenda staan. Dus, blijf je aanmelden bij het 

secretariaat en… betalen bij de penningmeester, het liefst per giro en anders handje contantje! 

Reeds betaalde aanmeldingen worden gehonoreerd met een plaats in het theater. We hebben 80 

plaatsen besteld!! 

 
 

https://www.abcgezondheid.nl/nl/keyword/astma/
https://www.abcgezondheid.nl/nl/keyword/luchtvervuiling/
https://www.abcgezondheid.nl/nl/keyword/antioxidant/
https://www.abcgezondheid.nl/nl/keyword/vitamine_c/
https://www.abcgezondheid.nl/nl/keyword/luchtweginfecties/
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ReumaNederland heeft de status van een Goede Doelen Organisatie (GDO) 

 

 

Kies het juiste ontbijt 
| 05/06/2020 | 
 
Je bent wat je 's morgens eet. Cornflakes zijn erg populair, maar 
waarschijnlijk zijn het een van de slechtste dingen waarmee je je 
dag kunt beginnen. 

 

Een onderzoek wees uit dat een eitje als ontbijt er vanzelf voor zorgt dat je 's middags en 's avonds 
minder calorieën eet. De vergelijking werd gedaan met ontbijtgranen en een croissant als ontbijt. 
 
De meeste van ontbijtgranen zoals cornflakes bevatten te veel koolhydraten en te weinig vezels. 
Havermout is een van de betere dingen die je kunt eten als ontbijt. Haver bevat vezels die opzwellen, 
waardoor ze een vol gevoel in de maagstreek geven. 
Andere ontbijtgranen zijn ronduit ongeschikt als voedsel: ze bestaan voor één derde uit suiker en 
bevatten geen vezels. Toch zijn ze een van de meest populaire maaltijden waarmee mensen de dag 
beginnen ... 
 

In Memoriam Annie Haster en Henk Nonnekes 

 

 Op 25 mei is Annie overleden in het hospice waar ze 
toch nog een hele poos geweest is. Ze was al vanaf  
begin december ziek, daarom hebben we haar bij het 
laatste kerstdiner gemist. Omdat niemand bij de 
plechtigheid aanwezig mocht zijn, hebben we door 
middel van een belronde geprobeerd zoveel mogelijk 
leden op te trommelen zodat we op 2 juni een 
erehaag konden vormen bij haar huis. Er stonden heel 
veel mensen aan de kant van de weg op de 
Bilderdijkkade om haar de laatste eer te bewijzen.    

Annie was een prominent lid van onze vereniging en bezocht trouw alles wat we organiseren. We 

wensen Ronnie en de kinderen heel veel sterkte om dit grote verlies te verwerken. Ik zal haar 

telefoontjes erg missen, die ze altijd pleegde, als we een dagje uit ofzo hadden gehad om te 

bedanken voor de goede zorgen. Rust zacht lieve Annie. We zullen je missen!       
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Op dinsdag 16 juni 2020 is het VRA-lid Henk 
Nonnekes, ten gevolge van een ernstig ongeval, 
eerder gebeurd op zaterdag 13 juni 2020, in het 
VUMC overleden.  
Hoewel Henk pas sinds 2015 lid was de VRA heeft 
hij toch veel betekend voor onze vereniging. We 
hebben hem leren kennen als een echte 
verenigingsman. In zijn leven heeft hij zich voor 
diverse verenigingen ingezet en niet geschuwd 
om verantwoordelijkheid te nemen. Binnen de 
vereniging bleek het een vitale en joviale man te 
zijn met een Bourgondische inslag. Henk is 90 
geworden. Rust zacht Henk we zullen je missen. 

 
Het bestuur van de VRA kon hem strikken voor menige klus, echter niet meer voor een 
bestuursfunctie, dit gezien zijn leeftijd. 
Als “ballenman” bij de bingo was hij een autoriteit. Als lid van de kascontrolecommissie was hij ook 
een autoriteit. Als “meester oliebollenbakker” was hij ook een autoriteit. 
Henk was een vereniging technisch  kritische algemeen adviseur van de VRA. 
Aan levenslust ontbrak het Henk niet! Het is triest dat hij op deze manier aan zijn einde moest 
komen. 
Op woensdag 24 juni 2020 zal de uitvaart plaatsvinden. Mogelijk dat er dan door de belangstellenden 
een “Erehaag” geformeerd zal worden. INFO: Marianne 06-20436050. 
 
 

 

 

 

 

Loop samen de Avond4daagse voor jeugdreuma 
  

Goed nieuws! De Avond4daagse gaat dit jaar door als Home Edition en staat in het teken van 
jeugdreuma. Met een route-app van de Koninklijke Wandel Bond Nederland loopt u samen met uw 
(klein)kind vier routes in 2 weken. De beloning? De mooie medaille van de Wandel Bond en geld voor 
onderzoek naar betere medicijnen voor kinderen met reuma. Voor hen is bewegen niet 
vanzelfsprekend. Geniet samen en steun kinderen met jeugdreuma. Maak bij de inschrijving een extra 
bedrag over voor ons onderzoek. 

Wil je deelnemen, schrijf je dan in via de website van ReumaNederland. 

 


