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Wintertijd
Afgelopen weekend hebben we de klok al
weer een uur achteruit gezet. Een donkere
wintertijd breekt aan, wat gaat de tijd toch
snel.
Extra donkere tijden zijn er ook voor
enkele leden van onze ‘reuma familie’. De
afgelopen week werden we opgeschrikt
door het nieuws dat twee dierbare leden
zijn overleden. Jopie van Wilpen en
Rindert Huisman. Deze mensen hebben
veel betekend voor de vereniging.
Vandaar dat we er in deze Nieuwsbrief
wat uitgebreider aandacht aan besteden.
Jopie van Wilpen
Jarenlang was Jopie de coördinator en organisator van de vakantieweken in Groot Stokkert. Veel mensen met een
smalle beurs konden - mede dankzij haar inzet - toch op vakantie. Zij vulde de subsidie formulieren en aanvragen in
en stimuleerde mensen om mee te gaan. Tijdens deze vakantieweken bedacht ze samen met de medewerkers de
uitjes en regelde ze de gezellige avonden. Toen haar het allemaal te veel werd en Groot Stokkert steeds meer eisen
ging stellen aan de vrijwilligers, gaf ze het stokje over aan ons bestuur.
Toen zagen we pas hoeveel uren zij hiermee bezig was geweest en werd voor ons al snel duidelijk dat het onmogelijk
was om al dit werk over te nemen. Twee bestuursleden hebben het nog een tijdje geprobeerd, maar het werd nooit
meer zoals Jopie het deed.
Rindert Huisman
Rindert was van april 2012 tot maart 2015 voorzitter van het RPV bestuur. Wij herinneren hem als een aimabele man
en een goed bestuurder. Het was fijn om zulke kwaliteiten in het bestuur te hebben. Ook toen hij afgetreden was, om
meer met Marrie in Hongarije te kunnen zijn, bleef hij betrokken bij ons werk en was hij in moeilijke situaties
verschillende keren een luisterend oor en een goede raadgever.
Als hij weer in Nederland was dan genoot hij met Marrie van het wekelijkse zwemmen en de diverse activiteiten van
de Reuma Vereniging.

Onze dochter maakte op de basisschool van klei een ballerina.
Tenminste dat was de bedoeling. Tijdens het bakken ging er
iets mis. De ballerina zakte op de knieën in elkaar en nu leek
het op een biddende figuur. Dit beeldje staat al meer dan dertig
jaar op tafel bij een brandend kaarsje als we aan mensen willen
denken die het moeilijk hebben. Zo brandde het ook de
afgelopen week voor de familieleden van Jopie en Rindert.
We hebben dat in een condoleancebrief aan de beide families
laten weten.

Kerstdiner op 10 december 2020
Ondanks deze onzekere tijden heeft het
bestuur gemeend de voorbereidingen
voor het Kerstdiner gewoon door te
laten gaan. Ad Meijer en Gerda Merks
hebben gezocht naar een goede en
geschikte locatie en zij hebben voor dit
jaar De Soester Duinen,
Soesterbergsestraatweg 188
uitgekozen. ( tel: 6036010) We kunnen
hier binnen gepaste afstand van elkaar
dineren.
Speciale prijs voor leden !
Omdat er dit jaar nog weinig activiteiten
hebben plaats gevonden heeft het
bestuur besloten om voor de RPV leden dit diner tegen een sterk gereduceerd tarief aan te bieden n.l. € 15,- per
persoon. Introducees betalen € 32,50.
U bent welkom vanaf 17.30 uur, om 18.00 uur begint het diner.
Ook dit jaar kunt u weer opgeven wat u wilt eten. Hieronder staat het keuze menu.
VOORGERECHT
Dun gesneden reebout met tutti frutti en krokante zuurkool
Of
Runder carpaccio
HOOFDGERECHT
Wildzwijn haasje met pulled wild zwijn en gebakken spitskool
Of
Zeebaars met risotto, spinazie en beurre blanc
DESSERT
Grand dessert
U kunt zich vóór 20 november aanmelden bij één van de bestuursleden, de gegevens staan op pagina 4 van deze
Nieuwsbrief. Geeft u aan met hoeveel personen u komt en wat u graag wilt eten. Ook eventuele dieetwensen horen
we graag. Na betaling is uw opgave definitief.
Let op ! Als u na 20 november het diner annuleert, kunnen we de kosten niet terug betalen.
We hopen weer op een sfeervolle, smakelijke en gezellige bijeenkomst !
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Film
Je hebt van die films die je wel meerdere keren wilt zien. Sissy, met Kerst bijvoorbeeld of The Sound of Music. De
serie The Crown heb ik ook al meerdere keren terug gekeken op Netflix. En mijn echtgenoot kijkt steevast ieder jaar
in mei naar The longest Day, over de invasie bij Normandië in 1944.
Op 19 oktober beleefden we met 28 mensen een mooie middag met de film ‘De beentjes van St.Hildegard’ Ik zag
hem al voor de tweede keer maar heb er opnieuw van genoten! En ik weet nu al dat ik hem nog vaker ga bekijken. Al
was het alleen maar om de prachtige beelden die opgenomen zijn in Twente en de gevatte uitspraken in het Twents.
Er is een fietsroute uitgezet langs al de mooie plekjes uit de film. Ga naar www.visitTwente.nl en zoek op fietsroute
De Beentjes van Sint Hildegard. U vindt daar ook een prachtig interview met Herman Finkers.
Wat zijn wij als vrouwen toch snel geneigd om het voor onze mannen maar allemaal te regelen.
Alhoewel….omgekeerd bestaat ook ! Mannen weten vaak ook heel goed wat beter is voor hun vrouwen…Een
gevleugelde gezegde bij ons is nu al: “Ie weet immers better as mie wat good veur mie is..” ( Jij weet immers beter
dan ik wat goed voor me is..)
Heerlijk…toch in deze coronatijd even er uit, even iets leuks. Dankzij de voortreffelijke organisatie van theater ‘De
Speeldoos’ en de coronamaatregelen voelden we ons veilig. Toch misten we wel de gezelligheid na afloop, maar dat
halen we vast in de toekomst wel weer in !
De film was mogelijk omdat ons bestuur een deal had gesloten met theater De Speeldoos. Wij gratis naar de film en
zij reclame via deze Nieuwsbrief.
In de mail vind u dan ook als extra bijlage de zgn. ‘filmladder’ van theater De Speeldoos. Van harte
aanbevolen !

Winnares puzzel

In

Ria Lame uit Soest was de winnaar van de puzzel uit het september
nummer. De oplossing was: Valpreventie.
de bestuursvergadering van 12 oktober werd onder de goede inzenders
geloot. Secretaris Roel Thomas had de namen van de goede inzenders
genummerd en door een worp met de dobbelsteen werd Ria als
winnares aangewezen. Zij ontving een fles wijn en een RPV
notitieboekje.
Van harte gefeliciteerd Ria !
Alle deelnemers hartelijk dank voor het meedoen !
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Herfstrecept: heerlijke runder stoofpot met kastanjechampignons
Voor 4 personen nodig:
- 1 pond sucade- of riblappen in grove stukken
- 1 bakje biologische spekreepjes (125 gram)
- 1 gesnipperde ui, 1 flinke teen knoflook
- 1 bakje kastanje champignons ( in kwarten gesneden)
- 1 flinke theelepel Provençaalse kruiden
- 1 laurierblad
- 1 runder bouillonblokje
- 2 glazen rode wijn
- ruim 1 eetlepel bloem
Bereiden:
Het vlees in hete boter goed aanbraden (vlees niet zouten !) lekker bruin laten worden. In andere pan de spekreepjes
bakken. Als ze krokant zijn de gesnipperde ui er bij. Vlees, spekjes en ui samen in 1 grote braadpan doen.
Knoflook er boven uitknijpen, even meebakken ( niet bruin !), bloem er over strooien en even meebakken.
Afblussen met wijn en zoveel water totdat je een dikke jus hebt. Laurier, Provençaalse kruiden en bouillonblokje er bij
doen.
Heel zachtjes ongeveer drie uur laten stoven (het vlees mag amper bewegen) En ga iets leuks doen. Af en toe roeren
en eventueel nog wat water erbij. Een kwartier voor het serveren het vuur nog even hoog zetten en de
kastanjechampignons er bij.
Erbij serveren: boontjes, een grote bak sla en Pandan rijst. Eet smakelijk !!
Dit gerecht is nog lekkerder als je het een dag van te voren maakt.
Tip ! Bewaar de saus als je over hebt. Heerlijk bij hutspot of stamppot rauwe andijvie !

Anneke Maarleveld-Krommendijk, voorzitter tel. 035-5416416
Roel Thomas, secretaris tel: 035 6013830
Ad Meijer, penningmeester en coördinator Hydro zwemmen tel. 035 6025768
Nelie Breunesse, algemeen bestuurslid o.a. ledenzorg tel. 035-5418551
Meewerkende leden:
Ria Koops, ledenadministratie tel. 06 10482573
Gerda Merks, coördinatie aangepast wandelen. tel 06 10803098
Aard van Slooten, website beheer

Adres secretariaat: Koperwiek 33, 3766 AM Soest
website: www.rpvbaarnsoest.nl
e-mail: rpvbaarnsoesteo@gmail.com
SNS bank IBAN rek nr. NL41SNSB094.43.67.461 te Soest
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