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Januari 2022  
 

Geluk, liefde en gezondheid ! 
De beste wensen 

voor het nieuwe jaar ! 
 

 
 

Ik wil verdwalen in het jaar 
Voorbij de kou van januari 
Voorbij de bloesempracht in mei 
Tot in het warmste jaargetij 
Verzeilen tussen noord en zuid 
Het zonlicht voelen op mijn huid 
En haar 
Ik wil verdwalen in het jaar. 

     
Ivo de Wijs 

 
 

Agenda 
 

Vrijdag    7 jan. Nieuwjaarsreceptie   GEANNULEERD 
Vrijdag  21 jan.  Lezing door dhr. Tof Thissen 
Donderdag  27 jan.   Workshop parels knopen  
Vrijdag 28 jan. Film 
 

 
Annulering Nieuwjaarsviering 2022 

Afgaande op de actuele coronamaatregelen vindt ook in 2022 geen nieuwjaarsreceptie plaats, 
ondanks het feit dat alles al was voorbereid. Dat spijt het bestuur zeer. We blijven positief en hopen 
op betere tijden in het nieuwe jaar waar we elkaar kunnen ontmoeten. 

 

 
In verband met Corona zijn alle vermelde activiteiten onder voorbehoud. 
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Vrijdag 21 januari 
 

Lezing door dhr. Tof Thissen, 14.00 – 16.00 uur, in ‘t Paradies  
Titel: Met eigen ogen kijken 
  
Toen ik aan een medewerker vroeg hoe ze het voor elkaar kreeg om iemand uit een ogenschijnlijk 
onoplosbare en schrijnende situatie te helpen, antwoordde ze resoluut: “Gewoon, door zelf te blijven 

nadenken en met eigen ogen te kijken.” Dat ben ik niet meer vergeten en draag ik tot op de dag van vandaag 
bij me als een waardevolle herinnering. Deze, en met haar vele professionals, weten wat werkt. Zij weten wat 
iemand nodig heeft vanuit de grondhouding: hoe kan ik helpen? Dat is goud waard voor de samenleving. 
  
De context waarin we leven en werken zorgt voor een bepaalde mate van vanzelfsprekendheid. Denk aan 
normen en waarden, maar ook wetten, regels en werkprocessen. Het zorgt voor automatisme en comfort, 
vertrouwen in elkaar én het voorkomt willekeur. Maar het moet er niet voor zorgen dat we zelf niet meer 
nadenken. We moeten met eigen ogen blijven kijken. 
Met eigen ogen blijven kijken zijn we als overheid in de afgelopen jaren soms letterlijk en figuurlijk uit het oog 
verloren. Omdat veel in processen, protocollen en algoritmes is georganiseerd. Vaak ondersteunend en 
faciliterend, maar het heeft mede geleid tot schade in het vertrouwen van mensen in de overheid en dat moet 
hersteld worden zodat de relatie evenwichtig én wederkerig is. Zodat mensen niet vermalen worden in het 
systeem dat we met elkaar hebben gebouwd. Want de overheid is van ons allemaal. Burgers zijn geen klant 
van de overheid, maar mede-eigenaar. En alleen in het collectief kunnen we beleggen, wat we individueel niet 
georganiseerd krijgen.  
Mensen die de overheid nodig hebben vanuit een vraag om hulp over hun ontwikkeling, werk, inkomen of 
bestaanszekerheid moeten de zekerheid hebben te kunnen bouwen op een sterke overheid. Een overheid die 
zich continu ontwikkelt en leert in het heden van de lessen uit het verleden. Een overheid die bestaat uit 
professionals, vakmensen, die met eigen ogen blijven kijken en steeds weer de vraag stellen: hoe kan ik 
helpen?  
  
Tof Thissen, Directeur UWV Werkbedrijf               Aanmelden bij het secretariaat. 

 

Donderdag 27 januari 
 

Workshop parels knopen. 
Kosten: 15,00 per persoon inclusief knoopmateriaal. Van 13.30 - 16.00 uur.  
Het adres is: Sterre der Zeeplein 12,  6124 AR Papenhoven. 
Parels knopen op de parelacademie in het voormalige kerkje in Schipperskerk; 
een prachtige locatie om een super gezellige middag door te brengen onder 
het genot van koffie/thee met een heerlijke stukje vlaai en een drankje naar 
keuze. 
U krijgt les van gediplomeerde parelknoopsters en gaat gegarandeerd met een mooi juweeltje naar 
huis. De bedoeling is dat u kennis maakt met het mooie oude vak van het knopen van pareltjes en 
edelsteentjes. Alle parels en edelsteentjes zijn van hoge kwaliteit en toch hoeft u het voor de prijs niet 
te laten.  
Parels, steentjes en zilveren slotjes zijn te koop en u kunt het zo duur of goedkoop maken als u zelf 
wil. U mag ook eigen parels meenemen. Er zijn al parels te koop vanaf € 0.10 en slotjes vanaf € 6.00. 
Kortom een bijzondere belevenis met een mooi eindresultaat. 
 

De huidige coronaregels die van toepassing zijn bij de Workshop parelsknopen zijn: 

- QR-code en identiteitsbewijs worden gecontroleerd bij aankomst. 

- Mondkapjesplicht: mondkapje dragen bij binnenkomst. Als men op een vaste plaats zit mag het af. 

Zodra men door de ruimte loopt of bij toiletgang, draagt men een mondkapje. 

- Aantal deelnemers: maximaal 30 personen. 

Deze coronaregels zijn conform de actuele richtlijnen van de Rijksoverheid. Deze richtlijnen worden steeds 

aangepast naar de situatie van het moment. 
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Aanmelden bij Annie Mooren, tel. 0475 - 330868 tot uiterlijk vrijdag 14 januari.  
Deelname op volgorde van aanmelding. Betaling = aanmelding. U maakt €15,00 over naar 
rekeningnummer NL74 RABO 0144 12 1808 t.n.v. KVG Roermond o.v.v.: workshop parels knopen. 
 
Gaat u met eigen vervoer en wilt u iemand meenemen in uw auto, dan vermeldt u dit a.u.b. bij de 
aanmelding. Als chauffeur ontvangt u € 2,50 per persoon van uw medepassagier(s). 
 

Vrijdag 28 januari 
 

Graag nodigen wij u uit voor de film van vrijdag 28 januari in Foroxity Roermond 
Aanvang 14.00 uur. 
Kosten: € 10,50 inclusief hapje/drankje 
 
Voor zover we het nu (in november) kunnen zien, natuurlijk onder voorbehoud. 
 

De titel van de film is: Falling for Figaro. 
 
De succesvolle Millie geeft haar goedbetaalde baan en luxe appartement 
in Londen op om haar droom na te jagen om operazangeres te worden. 
 
Ze laat haar vriend achter en vertrekt naar de Schotse Hooglanden waar ze les krijgt van de beruchte 
operadiva Neghan. 
In de pub waar ze verblijft ontmoet ze de nukkige Max die ook zanglessen blijkt te volgen bij Megan. 
 
Het verdere verloop laten we ons graag vertellen door dhr. Verheul.  
U kunt zich telefonisch of per e-mail aanmelden bij Annie Mooren tel. 330868 of per e-mail 
anniemooren@planet.nl. o.v.v. film januari: NL74 RABO 0144 1218 08 

 
 

 
 

Laten we elkaar 
 

op gepaste afstand 
 

blijven raken 
 

en in 2022 samen 
 

nieuwe herinneringen maken. 

mailto:anniemooren@planet.nl
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Vooraankondiging 

Velen van u hebben er lang naar uitgekeken, 
de afgelopen jaren hebben we het al heel vaak over Rügen gehad. 

En toen we alle plannen rond hadden, moesten we de reis vorig jaar ook nog eens afgelasten 
wegens corona. 

 
En ja 

de Voorjaarsreis 2022, gaat naar Rügen  
conform de dan geldende coronamaatregelen! 

Hierbij volgen we het advies van de Rijksoverheid met betrekking tot reizen in Noord-Duitsland. 
 

Het eiland Rügen, een prachtig schiereiland in de Oostzee, is heel erg in trek bij de Duitsers zelf en 
dit vakantiegebied wordt het gehele  jaar door druk bezocht. Het viel daarom niet mee om voor onze 
KVG-groep geschikte hotelaccommodatie te vinden. 
 
Hopelijk kunnen we met onze QR-code en identiteitsbewijs en met in achtneming van de dan 
geldende coronaregels weer eens een heerlijke, ontspannen, buitenlandse vakantiereis maken. 

 
7-daagse busreis naar Rügen, Noord-Duitsland 

van vrijdag 17 juni tot en met donderdag 23 juni 2022. 
 

Vertrekdag vrijdag 17 juni, vanaf Roermond via een tussenstop in Essen naar Hamburg, waar we  
2 nachten verblijven. 
 
Zaterdag 18 juni, stadstour en boottocht door Hamburg. 
 
Zondag 19 juni bezoeken we kasteel Ludwigslust en Slot Schwerin, onderweg naar Stralsund, waar 
we 3 nachten doorbrengen in het Intercityhotel, van waaruit we uitstapjes maken naar Rügen en in 
de omgeving. 
 
Op woensdag 22 juni beginnen we aan de terugreis, via Lübeck. We overnachten wederom in 
hetzelfde hotel als op de heenreis. 
 
Donderdag 23 juni sluiten we af in zaal Grathem met een slotdiner, alvorens we weer in Roermond 
terugkomen. 
 
Reissom € 750,- op basis van Half Pension. 
Inclusief diverse entrees en gidsen, rondvaart, einddiner 
Toeslag eenpersoonskamer € 100,- 
Toeslag introducé € 25,- 
 

In het convocaat van februari krijgt u uitgebreide informatie. 
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