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SPECIAL HYDROTHERAPIE
KALENDER 2020
.

16-21 mrt 2020

collecte ReumaNederland

1 april 2020

Algemene Leden Vergadering

24 april 2020

voorjaarsuitstapje

20 juni 2020

zomeruitstapje

30 okt 2020

najaarsuitstapje

13 dec 2020

eindejaarslunch

Voor u ligt een hydrotherapie special van ‘Het Roer
Om’. Er is het afgelopen jaar zoveel gebeurd dat we
meenden dat wat extra aandacht voor hydrotherapie
gewenst zou zijn.
U vindt hier de hydrotherapiegroepen van het nieuwe
seizoen en de contactpersonen, plus een stukje over
hoe het allemaal zo gekomen is met Hornerheide.
Ook even aandacht voor de collecte van ReumaNederland. We zijn als vereniging afhankelijk van hun subsidie, daarom vragen we u nogmaals of u zelf of mensen uit uw omgeving een paar uurtjes tijd willen geven om te collecteren voor Reuma Nederland.
Hoewel het nog vroeg is, willen wij u toch alvast fijne
feestdagen wensen, want onze nieuwe editie van ‘De
Leuning’ komt pas in januari 2020 er aan.
We hopen dat u wat van de gezellige sfeer rond de
feestdag oppikt ook in het plezierig samenzijn met anderen, hoe dan ook.
Zoekt u eventueel een gezellige activiteit, denk dan
ook eens aan onze maandelijkse knutselmiddag op 17
december en 21 januari in wijkcentrum Tegelarijveld
in Roermond. We maken kaarten en knutselen, maar
het gaat voornamelijk om het samen zijn en praten en
dan komt een knutselwerkje soms maar eens niet af.
Niet erg, als het maar gezellig is. U bent altijd welkom
op die dagen tussen 14 en 16 uur, ook om zomaar
binnen te lopen.

Fijne feestdagen en een
goed 2020!!

IN DIT NUMMER
Hydrotherapie groepen en
contactpersonen
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Samenvatting Hornerheide 3
Collecte ReumaNederland
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BELANGRIJKE INFO
Noteer de data voor de activiteiten van 2020 alvast in uw
nieuwe agenda dan kunt u er
vast
Gezellig! Wat fijn dat we nog
kunnen blijven zwemmen!

HYDROTHERAPIE GROEPEN EN DE CONTACTPERSONEN
CONTACTPERSONEN vanaf 1 januari 2020
Haelen maandag 17.00 uur
Haelen maandag 18.00 uur
Heythuysen dinsdag 12.30 uur
Roerdomp dinsdag 08.45 uur
Roerdomp dinsdag 09.30 uur
Roerdomp donderdag 13.00 uur
Roerdomp donderdag 13.45 uur
Roerdomp donderdag 14.30 uur

Henny Demarteau
Mariëlle Beynsberger en
Colette Nijssen
Mike
Hélène Piepers
Inge Cillekens
Liesbeth van Dijk
Riny Winands en
Hilly Schaefer
Anita Salemans

Bij de coördinator hydrotherapie Rini Mestrom kunt u altijd terecht voor vragen omtrent de
hydrotherapie zoals die door onze vereniging gegeven wordt.
U kunt haar bereiken per e-mail: rinimestrom@gmail.com of telefonisch op nummer 0475-486496
Ik heb het gevoel dat ik écht wat
gedaan heb. Het doet mijn
spieren goed!

Onderstaande weken/dagen is er geen hydrotherapie
In Haelen op maandag:

In Heythuysen op dinsdag:

23 december 2019 (Kerstmis)

24 december 2019 (Kerstmis)

30 december 2019 (Nieuwjaar)

31 december 2019 (Nieuwjaar)

In de Roerdomp:
21 december 2019 t/m 5 januari 2020 (kerstvakantie)

2

EEN ROERIG HYDROTHRAPIE JAAR 2019
Op 30 oktober 2018 ontving het bestuur van de RPV een brief van Stichting Zwembad BV Hornerheide, waarin deze stichting aankondigde ons doorlopende contract om te zetten in een contract voor bepaalde tijd, namelijk tot 1 juli 2019. Als
reden hiervoor werd aangegeven dat niet bekend was of de stichting het zwembad in Hornerheide nog langer zou kunnen
exploiteren. In de brief werd beloofd met ons de stand van zaken te zullen bespreken vóórdat het eerste kwartaal van 2019
voorbij zou zijn.
Het bericht sloeg bij het bestuur in als een bom, dat kunt u zich voorstellen. Met name omdat wij maar al te goed wisten
hoeveel leden van onze vereniging op dat moment afhankelijk waren van hun mogelijkheid tot bewegen door middel van
hydrotherapie in Hornerheide. Na dit slechte nieuws verwerkt te hebben, besloot het bestuur om de leden, die hydrotherapie kregen in Hornerheide, onmiddellijk van dit voornemen van Hornerheide op de hoogte te brengen, met de opmerking
dat het betreffende zwembad mogelijk tóch open zou kunnen blijven.
Ondertussen zijn we als bestuur intensief gaan nadenken over en zoeken naar mogelijke alternatieven, mocht Hornerheide
onverhoopt tóch sluiten. Hierbij werden de volgende criteria gehanteerd: het zwembad moest eenvoudig bereikbaar zijn,
maximaal 15 km van Roermond, waarbij de voorkeur uitging naar de ‘Leudal’ kant het water moest minimaal 30 graden
Celsius zijn en de hydrotherapie zou moeten worden gegeven door een daartoe bevoegd instructeur. Met dat eisenpakket
kwamen we uit bij de zwembaden van Laco. Er konden echter nog geen beslissingen worden genomen, in afwachting van
de nog steeds niet ontvangen uitnodiging voor een gesprek, laat staan een definitief bericht van Hornerheide..
Op 30 maart 2019(dus echt de laatste dag van het bewuste kwartaal waarin een gesprek was beloofd) kregen we een brief
(dus níet het beloofde gesprek) waarin ons werd meegedeeld dat het zwembad na dit jaar niet verder zou worden geëxploiteerd en dat onze leden nog tot 31 december 2019 in zwembad Hornerheide hydrotherapie zouden mogen blijven volgen..
Op dat moment konden we eindelijk in gesprek gaan met Laco en met de leden die hydrotherapie bij Hornerheide volgden,
over de wensen en mogelijkheden over en weer met betrekking tot de te vormen nieuwe zwemgroepen die naar de Laco
zwembaden in Haelen en Heythuysen zouden gaan. Aan het begin van de zomer konden we de groepen gaan indelen en
werden de contracten met Laco getekend. Wat Hornerheide betreft: we hebben de door de stichting aangeboden verlenging van hun contract van 1 juli tot 31 december 2019 niet geaccepteerd omdat het zwembad-seizoen op 1 september
start en niet per 1 januari.
Met Hornerheide hebben we uiteindelijk toch nog een gesprek gehad. Zakelijk gezien was alles goed geregeld, maar ze
hebben zich niet gerealiseerd welke gevolgen de onzekerheid omtrent het al dan niet doorgaan van de hydrotherapie zou
hebben op onze vereniging en met name op onze leden. Wat er bij Hornerheide gaat veranderen: de ruimte waar nu het
zwembad is, wordt verbouwd tot een extra verwarmde therapieruimte. Ons is toegezegd dat, zodra duidelijk is welke therapievormen daar gegeven gaan worden, wij als vereniging hier ook een kijkje mogen nemen en men er mogelijk zelfs een
extra activiteit voor onze leden zou kunnen aanbieden. Het hiertoe te nemen initiatief ligt bij Hornerheide.
We hebben onze leden steeds zo snel mogelijk van alle reële informatie voorzien, maar helaas heeft de beëindiging van de
hydrotherapie bij Hornerheide ertoe geleid, dat ons ledenaantal met zo’n 70 leden is verminderd. Dat is erg spijtig, net als
de vele negatieve reacties die ons diep hebben geraakt. We zijn ervan overtuigd, ons uiterste best te hebben gedaan om
tot een passende oplossing te komen.
Laco heeft op verzoek van de hydrotherapie-volgers verdere aanpassingen uitgevoerd, onder andere wat betreft de omgevingstemperatuur. Kortom, als bestuur zien we het nieuwe jaar met vertrouwen tegemoet, mits we er sámen de schouders
onder zetten.
Hopelijk kunnen we op een positieve manier het jaar 2020 inwijden, met een enthousiaste sprong ’in het diepe’!

De instructie is super
aan de water temperatuur moeten we nog
wat wennen.
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Grotestraat 6-8 6067 BR Linne

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