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Het Roer Om
(Nieuwsbrief van RPV Roermond e.o.)

KALENDER
18 juni knutselmiddag in wijkcentrum Tegelarijveld
22 juni zomeruitstapje
1 juli t/m 26 augustus zomervakantie hydrotherapie Roerdomp
1 juli stop hydrotherapie Hornerheide
10 augustus zomerwandeling
1 september start hydrotherapie Laco Heythuysen en Laco Haelen
25 oktober najaarsuitstapje
Het is soms zomer en soms herfst, zo gaat dat tegenwoordig
in Nederland. Het is dus belangrijk om te genieten van elke
mooie dag. Genieten van grote en kleine dingen.
Als bestuur gaan wij ook even rust nemen na een hectische
periode. Wij gaan op vakantie of laten af en toe de boel de
boel en genieten van wat op ons pad komt.
Het kan dus zijn dat u even moet wachten op een reactie van
ons. We rekenen op uw begrip.
In deze nieuwsbrief ‘Het Roer Om’ uitgebreid aandacht voor
het beëindigen van de exploitatie van het zwembad in
Hornerheide (pag 2) en hoe het nu verder gaat.
Ook even een reminder om toch gezellig mee te gaan met
ons zomeruitstapje met de boot naar Kessel. Wellicht heeft u
dat al eens meegemaakt, maar nog niet in gezelschap van
meerdere leden van onze vereniging. Dus kom er gezellig bij,
er is nog plek! (pag 3)
Ook gezellig is de zomerwandeling in St. Ludwig Vlodrop. Een
korte of een langere wandeling en daarna (vaak nóg langer)
met z’n allen genieten op een terras. (pag 3)
En tenslotte nog wat tips over bewegen bij pijn (pag 4)
Veel leesplezier!
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BELANGRIJKE INFO
IN AUGUSTUS EEN EXTRA
UITGAVE VAN DE NIEUWSBRIEF MET DAARIN
AANDACHT VOOR HET
NAJAARSUITSTAPJE VAN 25
OKTOBER!

HYDROTHERAPIE SEIZOEN 2019/2020
In de Limburger van 27 mei 2019

Vanaf het eerste moment dat Ciro
ons meldde het huurcontract op te
zeggen, zijn we druk bezig geweest om alternatieven te vinden
voor onze leden die hydrotherapie
volgen in Hornerheide.
Wij zijn er van overtuigd dat we
passende alternatieven hebben
gevonden, al realiseren we ons
dat verandering lastig is en dat
we het niet iedereen naar de zin
kunnen maken wat betreft de dag
en/of het tijdstip.
Inmiddels weet elk lid dat zich gemeld heeft voor een nieuwe plek
waar hij/zij aan toe is.
Dat geeft hopelijk rust.
Heeft u zich nog niet gemeld voor
een nieuwe plek, maar wilt u dat
wel? Hieronder ziet u de mogelijkheden die er nu zijn voor hydrotherapie bij onze vereniging.
Voor informatie of aanmelding
kunt u contact opnemen met de
coördinator hydrotherapie
Rini Mestrom
tel:
0475-486496
Email: rinimestrom@gmail.com
Graag voor 30 juni reageren!
Overzicht hydrotherapie groepen seizoen 2019/2020
Haelen:
Maandag
Maandag:

17.00 uur
18.00 uur

Heythuysen:
Dinsdag
12.30 uur
Dinsdag
13.30 uur

Roerdomp:
Dinsdag
Dinsdag
Dinsdag

09.00 uur
09.45 uur
11.45 uur (nwe optie)

Roerdomp:
Donderdag
Donderdag
Donderdag

13.00 uur
13.45 uur
14.30 uur
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ZOMERUITSTAPJE 22 juni EN ZOMERWANDELING 10 augustus
Zomeruitstapje Kessel met rondleiding op het kasteel op 22 juni

Kom gezellig met ons mee op een cruise op de mooie Limburgse wateren! De luxe boot is
ook toegankelijk voor mensen die wat slechter ter been zijn. Er is een traplift. En wilt u
niet naar het kasteel of is dit niet mogelijk? Er zijn al een aantal mensen die een mooi
plekje zoeken in Kessel om op een terrasje te genieten.
Maar de grootste verrassing is het diner op de terugweg aan boord. De uitbater zegt dat
dit het beste is van alle vergelijkbare arrangementen. Dat vraagt er om, eens uitgeprobeerd te worden.
Dus, heeft u zin in een gezellig middag en avond? (u kunt dus nog uitslapen!) Meld u dan
aan via het formulier op de website of via aanmeldingen@rpv-roermond.nl. Heeft u vragen? Inge Cillekens heeft altijd een luisterend oor en informeert u graag. Ook lost ze
eventuele problemen waar mogelijk prima op!
U kunt haar bereiken op telefoonnummer 0475-463280
Wees er snel bij! Aanmelden kan nog tot 14 juni!!!!

Zomerwandeling St. Ludwig Vlodrop op 10 augustus
Ook dit jaar organiseren we een wandeling om ook in de zomer onze spieren aan het werk te
zetten. Er zijn twee afstanden waaruit u kunt kiezen: wandeling 1 is ongeveer 3 km en wandeling 2 van ongeveer 6km. Na afloop kunt u op een terras genieten van een lekker drankje,
welk u als lid krijgt aangeboden van de vereniging. En deelname aan de wandeling is gratis.
U kunt zich aanmelden
via de website www.rpv-roermond.nl of
via email: aanmeldingen@rpv-roermond.nl
via de post: Inge Cillikens
Parallelweg 1-B
6067CL Linne
Graag aanmelden voor 3 augustus 2019!
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EEN PAAR TIPS

PIJN
Voor reumapatiënten vormt pijn vaak een drempel om te gaan bewegen, maar bewegen met pijn mag. Het is alleen zaak om goed
naar uw lichaam te luisteren. Als de pijn toeneemt, moet u het misschien wat rustiger aan doen of voert u de beweging niet goed
uit. Pijn tijdens het bewegen beschadigt het gewricht in ieder geval niet.
Natuurlijk kunt u na afloop van het bewegen spierpijn krijgen en dat is helemaal niet erg. Als u twee uur na het bewegen nog pijn
in de gewrichten hebt is het een ander verhaal. Dan moet u het de volgende keer wat rustiger aan doen. Gewrichtspijn die optreedt op een willekeurig tijdstip en los lijkt te staan van het bewegen, duidt vaak op verhoogde ziekteactiviteit.
Ook als de spierpijn te lang duurt kan het een teken zijn dat u te veel heeft gedaan. Volgende keer dan een tandje minder.

TIPS
•
•
•
•
•
•

Voer bewegingen zo rustig en soepel mogelijk uit.
Bouw de oefeningen op en neem voldoende rust.
Let op uw ademhaling. Adem door en probeer uit te ademen bij een inspanning.
Probeer te ontspannen tussen oefeningen door.
Oefen niet te lang achter elkaar. U kunt beter een paar keer per dag kort bewegen dan een keer lang.
Spreek met u zelf een bepaald moment van de dag af waarop u de oefeningen uitvoert. Het wordt dan eerder
een automatisme.
• Kies activiteiten die u leuk vindt en die bij u passen.
Overleg met reumatoloog of fysiotherapeut over nieuwe activiteiten.
Maar bovenal is plezier het allerbelangrijkste! En samen bewegen werkt motiverend en is gezellig. Wij proberen als vereniging hier een steentje aan bij
dragen!

te

(gebaseerd op artikel van PlusOnline www.plusonline.nl)

Deze Nieuwsbrief is samengesteld
door de redactiecommissie van de
Reumapatiëntenvereniging
Roermond e.o.
Reacties kunt u mailen naar
nieuwsbrief@rpv-roermond.nl
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