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

KALENDER
17 april kom binnen middag in Tegelarijveld Roermond
20 april voorjaarsuitstapje Thermaalbad Aken
28 april t/m 6 mei geen hydrotherapie Hornerheide
10 mei geen hydrotherapie Hornerheide (ALLEEN
Hemelvaartsdag, rest van de week wel hydrotherapie)
26 april t/m 10 mei geen hydrotherapie Roerdomp
8 mei creatieve middag in Roncalli Roermond
15 mei kom binnen middag in Tegelarijveld Roermond
21 mei geen hydrotherapie Hornerheide (ALLEEN
Pinkstermaandag, rest van de week wel hydrotherapie)

IN DIT NUMMER

Wijzigingen contactpersonen hydrotherapie

Rabobank Clubactie 2018
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Mevrouw Marlie Levels volgt mevrouw Hélène Piepers op als
contactpersoon van de groep in Hornerheide op donderdag
om 16.30 uur

Werkzaamheden AVG
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Mevrouw Monica Brauer volgt mevrouw Gertie Kortekaas op
als contactpersoon van groep 2 om 13.45uur in de Roerdomp.

Zomeruitstapje Doesburg
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BELANGRIJKE INFO
De informatie avond over
het belang van bewegen in
het Laurentius ziekenhuis
is NIET doorgegaan op 10
april! Deze wordt
verplaatst naar een avond
in mei. Houd de media in
de gaten voor de juiste
datum en tijd!

CARNAVAL IS WEER IN AANTOCHT

Samen bereik je meer dan alleen. Rabobank versterkt de lokale samenleving op het gebied
van sport, cultuur en maatschappij. Dit doen we met kennis, het slim inzetten van ons netwerk,
maar ook door een deel van onze winst terug te geven aan onze samenleving. Rabobank Roermond-Echt doneert vanuit de volgende fondsen:
Rabobank Clubkas Campagne
Coöperatiefonds
Verenigingen en stichtingen die bij Rabobank Roermond-Echt bankieren én aan de voorwaarden
voldoen, kunnen meedoen aan de Rabobank Clubkas Campagne.
Leden beslissen
Bij de Rabobank Clubkas Campagne verdelen wij een gedeelte van onze winst onder deelnemende verenigingen en stichtingen binnen het werkgebied. De leden van onze bank bepalen hoe dit
bedrag wordt verdeeld door hun stem uit te brengen op de clubs die zij een warm hart toedragen. Elk lid van Rabobank Roermond-Echt kan een aantal stemmen verdelen. Hoe meer stemmen er op een vereniging of stichting worden uitgebracht, hoe hoger de financiële ondersteuning.
2018
Ook dit jaar organiseert de Rabobank weer een Clubkas Campagne.
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Ook invloed uitoefenen?
Let op: klanten van Rabobank Roermond-Echt zijn niet automatisch ook lid van de bank. Dit kan
gratis worden aangevraagd via www.rabobank.nl/leden. Bent u dus klant van de bank en wilt u
graag tijdens de Rabobank Clubkas Campagne stemmen op uw favoriete club? Vraag dan tijdig het
lidmaatschap aan zodat u een unieke stemcode ontvangt. Klanten van Rabobank Roermond-Echt
die al lid zijn (geworden), ontvangen per post een stemkaart met hierin een unieke code waarmee
zij hun stem kunnen uitbrengen.
Vorig jaar hebben we dank zij uw stemmen ruim € 300,00 van de Rabobank Clubkas Campagne
ontvangen. Doet u ook dit jaar weer mee? Hoe meer leden stemmen, hoe meer geld we krijgen!
Namens het bestuur en al uw medeleden alvast bedankt! Deze clubkas actie helpt ons
omdat we hierdoor onze activiteiten betaalbaar kunnen houden voor u.

Werkzaamheden in het kader van de Algemene
Verordening Gegevensbescherming
Het bestuur is druk bezig om in het kader van bovenstaande wetgeving alles te controleren waar
wij gegevens bewaren. Tot nu toe bewaren we onze gegevens op de juiste manier maar moeten
wij vooral opschrijven en waarborgen dat de gegevens ook goed bewaard blijven. En de gegevens van uitgeschreven leden op tijd vernietigen.
Onze vereniging moet ook een privacyreglement hebben om aan deze wetgeving te voldoen. Op
dit moment zet het bestuur de laatste puntjes op de i en zal volgende maand het definitieve
privacyreglement vastgesteld worden. In ‘De Leuning’ van juni kunt u het hele reglement lezen.
Op de website zal dit al eerder te zien zijn.
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Zomeruitstapje 2018
zaterdag 23 juni
NAAR DOESBURG & MONTFERLAND
Doesburg, wie over de IJsselbrug komt en de stad binnen rijdt, denkt even dat de tijd hier stil heeft
gestaan. Weinig steden in ons land zijn zo gaaf bewaard gebleven als deze oude Hanzestad. Montferland, gelegen in het zuidoosten van Gelderland, kenmerkt zich door een bosrijk, heuvelachtig gebied
met pittoreske dorpen. We rijden rechtstreeks naar Doesburg waar we gastvrij worden ontvangen
met koffie en iets lekkers bij restaurant de IJsselhoeve. Aansluitend volgt er een rondleiding in het
Doesburgse Mosterdmuseum met een gratis potje mosterd. Indien de tijd het toe laat kunt u nog
rondwandelen in het historische Doesburg. Tussen de middag staat er een overheerlijk Achterhoeks
Lunchbuffet voor u klaar. 's Middags maken we een gezellige rondrit onder leiding van een gids door
"De Liemers", in het mooie Montferland. We zullen Doesburg met de mooie kiekjes natuurlijk niet
vergeten! Aan het einde van de middag komen we terug bij de IJsselhoeve waar u ouderwets kunt
genieten van gezellige muziek uit de jaren 60&70&80, terwijl u lekker kunt bijpraten, onder het genot
van een drankje (voor eigen rekening). 's Avonds is er een grandioos "Diner-Buffet", alles onbeperkt
en de nostalgische ijscokar zal niet ontbreken!

De kosten voor dit uitje zijn:
Lid:
€ 40,00 per persoon.
Introducé:
€ 65,00 per persoon.
Per lid mag één introducé worden meegenomen als begeleider.
U kunt u aanmelden via de mail: aanmeldingen@rpv-roermond.nl of met het aanmeldingsformulier
dat u in ‘De Leuning’ van maart 2018 kunt vinden. Aanmelden kan, onder gelijktijdige betaling, tot 3
juni 2018.

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