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

In deze 'Het Roer Om' vindt u zoals we beloofd hebben in de laatste
uitgave van 'De Leuing' informatie en het aanmeldingsformulier voor
de eindejaarslunch op 2 december
Op 12 oktober is het Wereld Reuma Dag met als thema reumatische
aandoeningen bespreekbaar te maken. Onze vereniging staat die dag
in de centrale hal van het Laurentius ziekenhuis om informatie te geven en om letterlijk reuma bespreekbaar te maken.
Op 6 november is er in het Laurentius ziekenhuis ook een informatieavond over het belang van bewegen met reuma. Een ergotherapeut
en een fysiotherapeut uit Echt zullen hierover informatie geven. Hopelijk zien we u daar want we weten allemaal dat een steuntje in de rug
om in beweging te komen, erg belangrijk is. U kunt zich aanmelden
via

de

website

van

het

Laurentiusziekenhuis

www.lzr.nl.

Tot slot dient de herfst zich aan en wat dat met uw lichaam kan doen,
laten we u ook weten.

12 oktober Wereld Reuma Dag stand in Laurentius
ziekenhuis
15 t/m 19 oktober geen hydrotherapie in Hornerheide en Roerdomp
26 oktober Najaarsuitstapje Thermae 2000
2 december Eindejaarslunch in ‘de Mert’ in Swalmen

Veel plezier deze ’Het Roer Om’

24 t/m 29 december geen hydrotherapie in Hornerheide en Roerdomp
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EINDEJAARSLUNCH zondag 2 DECEMBER
Het einde van het jaar nadert, de dagen worden korter, het
is herfst en Koning Winter kijkt al om de hoek. Dus breekt
de tijd aan om weer eens gezellig bij elkaar te komen voor
een feestje. Ook nu wil het bestuur graag het jaar met u
afsluiten met een goed verzorgde lunch met maar liefs 4
gangen, inclusief een aperitief bij binnenkomst en twee
drankjes bij de maaltijd. De lunch wordt dit keer voor u
geserveerd in het monumentale “ Eetcafé de Mert” , het
voormalige gemeentehuis van Swalmen, waar uitbater Jos
Giesberts ons lekker zal verwennen.
De deuren gaan om 12.30 uur open en de lunch begint om
13.00 uur. Het geheel wordt muzikaal omlijst door Jan van
Kempen, waardoor wij ook nu weer verzekerd zijn van gezellige achtergrondmuziek. Wij hebben, hoe kan het ook
anders in deze Sinterklaastijd, ook nog een leuke verrassing voor u in petto.
Het menu is:
aperitief:
voorgerecht:
tussengerecht:
hoofdgerecht:
nagerecht:

Prosecco met bessen of jus d’orange.
Kipcocktail.
Groentebouillon met balletjes.
Boeuf Bourguignon of visstoofpotje of
vegetarisch potje.
Apfelstrudel met warme vanillesaus en
slagroom.

Dit alles aangevuld met aardappelgratin, frites, rauwkostsalade en een mix van groenten van het seizoen.
Tijdens de lunch worden er 2 glazen wijn, bier of fris geschonken. Water staat op tafel.
De eigen bijdrage voor deze fijne middag bedraagt voor
zowel de leden als introducés € 17,50. Er mag per lid één
introducé meegenomen worden. Hebt u speciale dieetwensen, laat ons dat weten bij uw aanmelding.
Parkeren: op het parkeerterrein “in de Haofkes” naast het
restaurant.
Meldt u aan via de site of met het aanmeldformulier in
deze nieuwsbrief, doch uiterlijk zondag 18 november.

Aanmeldformulier
Eindejaarslunch 2018
Wilt u deelnemen aan deze eindejaarslunch op zondag 2
december, vul dan dit formulier in en stuur dit uiterlijk zondag 18 november naar:
Dhr Henk Langeweg
Dr. Bärstraat 2-11, 6041MR Roermond
Of meldt u aan via e-mail: aanmeldingen@rpv-roermond.nl
Naam……………………………………………………………
Adres……………………………………………………………
Telefoon………………………………………………………..
Lidnummer …………………………………………………….
Naam introducé………………………………………………..
Menukeuze hoofdgerecht:
Vlees...................................................................................
Vis……………………………………………………………….
Menu:
Vegetarisch…………………………………………………….

Aanmelden kan onder gelijktijdige betaling van € 17,50 per
persoon t/m zondag 18 november 2018.
Het rekeningnummer is NL44 RABO 0184 1263 12 met
als kenmerk eindejaarslunch 2018 en lidnummer(s).
Link: www.demertswalmen.nl
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WAT DOET HERFST MET JE LICHAAM
Veel mensen voelen zich toch een beetje somber wanneer de blaadjes vallen en de dagen korter worden. Maar wist je niet dat de herfst ook
vele positieve effecten heeft op je lijf en je gemoed? In de herfst zijn de condities om de fitste en vrolijkste versie van jezelf te zijn namelijk
perfect. Dit zijn de redenen waarom het najaar zo gezond is.
1. JE SLAAPT DIEPER
Leuk hoor die zomeravonden, maar de plakkerige zomernachten kunnen ons gestolen worden. Het is bewezen dat een lage temperatuur
buiten je beter helpt te slapen. Bovendien wordt het vroeg donker, waardoor je je sneller slaperig voelt. Omdat het later licht wordt, ben je
waarschijnlijk ook later wakker, waardoor je dus veel meer slaapuren pakt.
2. DE HERFSTKLEUREN ZIJN GOED VOOR JE MENTALE GEZONDHEID
Wanneer je je somber voelt, is het een slim idee om naar buiten te gaan. Een beetje vitamine D doet wonderen voor je serotonine
(=geluksstof) niveau, maar de frisse lucht en de kleuren van de natuur bieden ook iets van troost. Hoe kun je naar zo'n prachtig gekleurde
boom kijken en je niet verwonderen over zulk mooi natuurschoon?
3. DE SEIZOENSKRUIDEN ZIJN GOED VOOR JE WELZIJN
Kaneel, gember, nootmuskaat; al die warme, spicy kruiden zijn niet alleen lekker en verwarmend, maar ook goed voor de gezondheid. Nootmuskaat gaat de strijd aan met ziektekiemen, gember bevordert de bloedcirculatie en kaneel heeft een ontstekingsremmende werking.
4. HET IS GOED VOOR JE LIEFDESLEVEN
Niet alleen is het samen onder de dekens in de herfst een stuk knusser dan in de zomer, ook het testosteron in het lichaam bereikt een piek.
En hoe meer testosteron, des te hoger het libido. Dit geldt voor mannen en vrouwen.
5. HET HELPT JE HELDER NADENKEN
Of het nou tussen de oren zit of niet; zodra het buiten frisser wordt, lijkt het wel aslof je een stuk helderder kunt nadenken en lijkt je brein een
stuk minder mistig dan in de zomer. Even die krakend koude lucht inademen en opeens weet je weer wat je moet doen.
6. JE BENT MEER BUITEN
We denken dat we in de zomer het meest buiten zijn, maar stiekem spenderen we dan ook graag veel tijd in ruimtes met airco. Op het strand
liggen is er niet bij, maar wie krijgt er in de herfst niet spontaan zin in lange boswandelingen?
7. HET BRENGT ONS SAMEN
Bestaat er iets fijners dan tijdens een koude avond op de bank kruipen met je geliefde en een goede serie? En of je nou onder een dekentje
ligt met je partner, kinderen of kat; binnen blijven brengt mensen samen en je wordt niet geplaagd door de gedachte dat je naar buiten moet
omdat het weer zo lekker is. Al dat knusse gehang geeft het oxytocine-niveau een boost, waardoor je je nog meer verbonden voelt met de
mensen om je heen.
8. ER IS EEN BOEL OM NAAR UIT TE KIJKEN
Er is één ding leuker dan Sinterklaas, Kerst en Oud en Nieuw en dat is toeleven naar al deze feestdagen. De versierde winkelstraten, de
prachtige etalages, de fantastische kerstrecepten, overal lichtjes. Naar al die feestelijkheden geeft het serotoninegehalte een goede slinger,
waardoor je je meteen vrolijk voelt.
Bron: Libelle
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Parkeren bij Ciro Hornerheide
Sinds enkele weken zijn de acht minder-validen parkeerplaatsen in gebruik. Er staan ook overal bordjes waarop staat voor
wie de diverse parkeerplaatsen bestemd zijn. Vier mindervaliden parkeerplaatsen méér dan in het verleden, maar ze
liggen verder van het zwembad. Daarom heeft Ciro aangegeven, dat mensen die hulp nodig hebben, zich kunnen melden bij de receptie.
Het Bestuur huurt het
zwembad van Ciro, maar
heeft geen inspraak in
het parkeerbeleid op hun
terrein. Daar kunnen we
niets aan veranderen.

Benodigdheden:
·

1 pompoen 1 ui 2 winterwortelen· 100 gr broccoli

·

1 teentje knoflook· 125 ml room

1 tl kerriepoeder·

evt 50 gr oude geraspte kaas
·

Als u weet dat er een lid van onze vereniging ziek is of een
nare periode doormaakt voor wie een kaartje van onze vereniging welkom zou zijn. Laat het weten! Mariet Gijsen heeft
deze taak nu op zich genomen. Stuur bij voorkeur een email naar secretariaat@rpv-roermond.nl zo kunnen fouten
worden voorkomen. Is een e-mail niet mogelijk dan kunt u
bellen 0475-582259

Verstandige mensen spreken uit ervaring, nog
verstandiger mensen zwijgen uit ervaring

Opinieonderzoek is mensen vragen naar
hun mening, die ze niet hebben

150 gram gerookte spekblokjes·
200 gram kipfilet in stukjes 750 ml water
2 bouillonblokjes (kip)

Bereidingswijze:
Begin met het uithollen van de pompoen. Schil en snijd de pompoen in blokjes. Snipper het uitje en snijd de wortel in stukje
plakken. Bak de spekblokjes in een pan zonder olie totdat ze
mooi bruin en knapperig worden. Schep de spekblokjes uit de
pan maar laat het vet achter in de pan. Bak de stukjes wortel in
de pan met de olie van de spekblokjes ongeveer 5 minuten.
Pak intussen ook grote soeppan en laat hierin een blokje boter
smelten. Fruit het uitje aan en voeg ook een uitgeperst teentje
knoflook toe met de kerrie. Voeg na een paar minuten de stukjes pompoen toe. Bak dit een paar minuten mee en voeg dan
de stukjes wortel, 2/3 van de spekblokjes, het water en de bouillonblokje toe. Laat dit ongeveer 30 minuten pruttelen. Bak ondertussen de kipfilet in de pan waarin je ook de spekblokjes en
de wortel hebt gebakken. Bak de kipfilet op een laagje vuurtje
mooi bruin en gaar. Voeg de rest van de spekblokjes ook toe en
zet het vuur na een paar minuten uit.
Na 30 minuten pureer je de soep en daarna voeg je de room,
stukjes kip en de rest van de spekblokjes toe. Voeg eventueel
nog een beetje geraspte kaas toe aan de soep. Het resultaat is
een stevige, romige maaltijdsoep waarbij je eventueel nog wat
stokbrood (met kruidenboter) kunt serveren.
Eet smakelijk!

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

4

4

