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Oktober 2020 
 

De oude eik 

Elke keer, als ik hem zie, 
dan zwaait hij al van verre. 
De oude eik 
in het vergeten 
stukje bos. 
Met aan z’n voet 
het zachte mos. 
Ik streel hem 
over z’n gekloofde bast,  
spreid mijn armen 
en houd hem even vast. 
Zo praten we weer wat bij. 
En als dan weer 
de stilte valt 
dan voel ik hem. 
En hij voelt, 
denk ik, mij. 

Willem Wilmimink      Leudal 

 
 

Agenda 
 

Dinsdag   6  oktober Algemene Leden vergadering (ALV)  
met aansluitend lezing ‘de Donorwet’ 

Woensdag   7  oktober  Er is géén KVG-Koffiemorgen!  
Dinsdag 13 oktober Lezing ‘Voetzorg’  
Vrijdag  30 oktober Film 
 
 

Aanmelden 
 
Zoals in het jaarboekje en in het 1e convocaat al vermeld, moet u zich i.v.m de coronaregels voor 
alle activiteiten aanmelden.  
Dit geldt dus in coronatijd ook voor de lezingen.  
Het is niet de bedoeling dat u zich aan het begin van het gildejaar aanmeldt voor ALLE lezingen 
gedurende het jaar en dan per lezing bekijkt of u ook daadwerkelijk in de gelegenheid bent ze te 
volgen.  
Om deelname zo eerlijk mogelijk te laten verlopen, zult u zich maandelijks na het verschijnen van 
het convocaat voor iedere AFZONDERLIJKE lezing telefonisch of per e-mail moeten aanmelden 
bij het secretariaat vóór de 1e woensdag van de maand.  
Bij grote belangstelling kan het voorkomen dat we leden moeten teleurstellen. 
(Denk ook aan het mondkapje) 
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Woensdag 7 oktober 

 

   Er is voorlopig géén KVG-Koffiemorgen. 
 

 

Dinsdag 6 oktober 
 
14.00 uur Algemene Leden Vergadering – in ’t Paradies. 
Agendapunten: zie laatste pagina van dit convocaat 
 
15.00 uur, aansluitend, de lezing over de nieuwe Donorwet. (De aangekondigde lezing over 
Duurzaamheid gaat naar 13 januari a.s.) 
 
In deze bijeenkomst wil Remedica senioreneducatie in samenwerking met de Nederlandse 
Transplantatiestichting en het ministerie van VWS aandacht schenken aan het nieuwe 
donorregister. 
Veel mensen hebben nog nooit nagedacht over orgaan- of weefseldonatie. Dit kan om 
verschillende redenen zijn. Vanaf juli 2020 is de nieuwe donorwet in werking getreden en is 
iedereen donor. Tijdens deze voorlichtingsbijeenkomst dagen wij u uit om hier over na te denken 
en in gesprek te gaan. Er is geen goede of slechte mening. Het gaat om bewustwording en het 
vormen van een onderbouwde mening om zelf de keuze voor of tegen orgaandonatie (kenbaar) te 
maken.  
Wij nodigen u van harte uit voor deze lezing over dit zeer actuele onderwerp. 
 

                            

Dinsdag 13 oktober 

Lezing ‘Voetzorg’ door mevr. Coby Tonnaer – 14.00 uur in ’t Paradies. 

Mijn naam is Coby Tonnaer, sinds 22 jaar medisch-pedicure en sinds 3 

jaar docent aan de opleiding voor pedicure. We lopen allemaal, dat vinden 

we heel normaal totdat we pijn ervaren aan onze voeten. Hiervoor heb ik 

een leuke lezing ontwikkeld om u wat meer inzicht te geven in uw 

onderdanen. 

Lopen doe je zo! 

Lopen doen we allemaal, anders komen we nergens. Maar hoe doe je dat eigenlijk? 

In deze lezing geef ik stap voor stap uitleg over de opbouw van de voet en het onderbeen, 

looppatronen, voettype, etc. 

Ik geef ook uitleg over een aantal voet en teen aandoeningen zoals hallux valgus, hallux rigidis, 

artrose, hamerteen, likdoorn etc. Hoe ontstaan ze, wat zijn de invloeden hiervan op het 

looppatroon. Hoe kunnen we ervoor zorgen d.m.v., de juiste schoen of hulpmiddelen dat u zo 

prettig mogelijk kunt blijven bewegen. 

Uitleg van de opbouw van de schoen, Waar moet je op letten etc ,wandelschoen hoe en wat. 

Een leuke leerzame interactieve lezing. 
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Vrijdag 30 oktober 
Filmmiddag in Foroxity. Titel van de film: Little Women. Aanvang 14.00 uur. 
Graag nodigen wij u uit voor de film van vrijdag 30 oktober 
Prijs van de film is € 7,80.  
 
In verband met corona is er na de vertonng van de film geen gezellig 
samenzijn onder het genot van eenhapje en een drankje. De prijs is daarom 
aangepast en bedraagt € 7,80. 
 
De titel van de film is ‘Little Women’ met een topcast waarin o.a. Meryl Streep. 
Genomineerd voor 6 Oscars. 
  
Het verhaal wordt slim verteld door middel van twee tijdlijnen. 
Little Women volgt de zussen Amy, Meg, Jo en Beth die opgroeien in Noord -Amerika in de 
nasleep van de Burgeroorlog. Gebaseerd op het gelijknamige boek. 
  
De inleiding laten we graag over aan dhr. Verheul. 
  
U kunt zich telefonisch aanmelden voor deze film vóór woensdag 6 oktober bij Annie Mooren. 
. 
 

     

         In Memoriam 
   Mevrouw Annie Doesburg-van Rooyen, overleden op 22 augustus, lid, 89 jaar 

     
  

 

 
Naar welk rekeningnummer ? 

_____________________________________________________________________________________ 
  
 
 NL55  RABO  0144  1416  47     naar NL74  RABO  0144  1218  08  
 t.n.v. KVG Roermond     t.n.v. KVG Roermond 
 
 - Contributie    -  Excursie 
 - clubs    -  Voorjaarsreis  
 - cursussen    -  Film 

         
         Aanmelden uitsluitend per telefoon of 

             per e-mail bij Annie Mooren 
______________________________________ 

          
 - Evenementen:  Openingsdag      
                             Kerstviering      
         Sluitingsdag      
   Hier geldt: Betalen is aanmelden 
       
 

 
EP 2020.10 
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DINSDAG 6 OKTOBER 2020 
 

Algemene Leden Vergadering  
14.00 uur 
‘t Paradies 

 
 

AGENDA 
 

1. Opening door de voorzitter mevr. W. Dirkx. 

2. Verslag Algemene Ledenvergadering d.d.2 oktober 2019. 

3. Samenvatting jaarverslag 2019-2020. 

4. Financieel Jaarverslag 2019-2020. 

5. Verslag kascontrolecommissie 

  a Décharge bestuur 

b Benoeming nieuw kascontrolecommissielid 

6. Begroting 2020-2021. 

7. Website KVG Roermond. 

8. Aftredend en niet herkiesbaar:  mevr. P.C.J. Szabo, vice-voorzitter, secretaris 

      mevr. E.P.M. Jansen, bestuurslid excursies 

 Verkiesbaar:     mevr. L.Janssen, secretaris 

9. Mededelingen. 

10. Rondvraag. 

11. Sluiting. 

De notulen van de ALV van het afgelopen seizoen kunnen worden opgevraagd bij het secretariaat 
(secretaris@KVG-roermond.nl onder vermelding van uw e-mailadres. 
 

********* 
Aansluitend, na een korte pauze, 15.00 – 16.00 uur: lezing over de nieuwe donorwet. 

 
(Denk aan het aanmelden) 
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