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Oktober 2022    
 
 

Een beter land 
 

Ze trekken over bergen 
Doorkruisen de woestijn 
Of zwerven over zeeën 
Om vrij te zijn 

 
Waar de oorlog teistert 
Waar de honger woedt 
Moeten ze van huis vandaan 
En zwerven dan voorgoed 

 
Eeuwen door klinkt in de nacht 
Steeds diezelfde bange klacht: 
Waar is thuis? 
Waar is thuis? 

 
Iedereen blijft hopen 
Dat hij nog een toekomst heeft 
Rust voor zijn vermoeide hoofd 
Een plek waar hij in vrede leeft 

 
Als je maar dichtbij blijft 
Gaan we hand in hand 
En zullen we de grens passeren 
Van een nieuw en beter land. 

 
Willem Wilmink 

 

AGENDA oktober 
 
Maandag 5    oktober:  KVG Koffiemorgen   
Woensdag 12  oktober:  Rondleiding Arresthuis 
Donderdag 13  oktober:  Algemene Leden Vergadering 
    Vervolgens lezing van NVVE over Euthanasie 
Donderdag 20 oktober: dagexcursie naar Wuppertal 
Vrijdag 21  oktober: Lezing door Tof Thissen ‘Met eigen ogen kijken’  
Vrijdag 28 oktober:  Film 
 

NIEUW  in 2023 : MOEDER – DOCHTER – AVOND – ACTIVITEIT. 
Op 13 februari 2023 is er in ’t Paradies, om 19.30 uur een cabaretesk optreden van 
De Fuchsia’s.  Zet vast in uw agenda. Dat wordt lachen! Meer informatie volgt. 
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Woensdag 5 oktober 
 
Om 10.30 uur is er weer een KVG-Koffiemorgen in ’t Paradies. 
Een leuke manier om elkaar even gezellig te treffen bij een kopje koffie of iets anders.  

 
Woensdag 12 oktober 

 

     𝐇𝐄𝐓 𝐀𝐑𝐑𝐄𝐒𝐓𝐇𝐔𝐈𝐒  
        𝖱𝖮𝖭𝖣𝖫𝖤𝖨𝖣𝖨𝖭𝖦 
                 Aanvang: 14.00 uur 
 
Woensdagmiddag 12 oktober is het zover….. 

Altijd al willen weten hoe de vroegere 'bolletjesbajes' van Roermond er tegenwoordig uitziet? Dat 
kan! Voor €10,- p.p. wordt u rondgeleid door Het Arresthuis en kunt u nog even napraten onder 
het genot van een kopje koffie of thee. 

Tijdens de ongeveer 30 minuten durende rondleiding wordt u meegenomen in de geschiedenis 
van de gevangenis. Ondanks de transformatie tot hotel zijn er veel details bewaard gebleven!  

Om    14.00 uur start de rondleiding. 

Rond 14.45 uur kopje koffie of thee met Limburgse vlaai. 

 
Opgeven: tot uiterlijk vrijdag 23 september bij Annie Mooren 0475-330868.  
Kosten €10,- gaarne overmaken op rekening: NL74 RABO 0144 12 1808. 
Deelname gaat op volgorde van betaling.  Betalen = Aanmelden.   
 

Donderdag 13 oktober 
 

Het bestuur nodigt u uit voor de 

Algemene Leden Vergadering 

 

Locatie: ’t Paradies. Aanvang 14.00 uur  

Zie voor de AGENDA de laatste pagina van dit convocaat.  

De documenten m.b.t. de vergadering kunt u vinden op de website: www.kvg-roermond.nl: 

klik op Menu en daarna op Nieuws met een link naar de documenten: 

  - Agenda 

  - Notulen Algemene Ledenvergadering 21 oktober 2021 

  - Jaarverslag 2021-2022 

  - Gewijzigde statuten 

  - Begeleidend schrijven bij de statutenwijzigingU kunt hier de documenten lezen en indien u 

dat wenst zelf uitprinten. 

Aansluitend volgt de Lezing door de N V V E : 

Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig levenseinde (NVVE). 

U hoeft zich niet van tevoren op te geven voor de lezing. 

http://www.kvg-roermond.nl/
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Lezing door de NVVE: Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde  
 door: dhr. Loe Lambrichts van 15.15 – 16.15 uur. 

De Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE) is er voor iedereen met 
vragen, twijfels en angsten rondom het levenseinde. Zij helpt mensen op tijd en weloverwogen 
hun wensen kenbaar te maken en zo de regie over het einde van hun leven te hebben. Zij wil dit 
bereiken door voorlichting voor iedereen en ondersteuning van haar leden. De NVVE zet zich in 
voor het beschermen van de euthanasiewet en voor het verbeteren van de wet- en regelgeving.  
 
Via de presentatie van vanmiddag krijgt u antwoord op vragen als: Hoe werkt de 
euthanasieprocedure? Wat is een wilsverklaring? Kan euthanasie bij dementie, psychiatrie of een 
stapeling van ouderdomsaandoeningen? Wat betekent palliatieve sedatie en wat is het verschil 
met euthanasie. Wat is een zorgvuldige zelfdoding en hoe kun je iemand bijstaan die hiervoor 
kiest, rekening houdend met morele en wettelijke grenzen? 

 

Donderdag 20 oktober 
 
Dagtocht naar WUPPERTAL IN HET BERGISCHES LAND  
Vertrek 09.00 uur vanaf de (bus)parkeerplaats bij het station. 
Kosten: € 42,- per persoon. 
 

Programma:  
Wij rijden naar Wuppertal waar we om 10.30 uur in restaurant Da 
Vinci worden ontvangen met koffie met Apfelstrudl. 
 
11.45 - 12.45 uur:   Stadsrondrit per bus o.l.v. een gids door  Wuppertal met uitleg over 
de Schwebebahn. De stalen 'duizendpoot' is inmiddels al ruim honderd jaar oud, zijn techniek is 
echter tot op de dag van vandaag fascinerend. Ondanks het feit dat het al omstreeks 1900 werd 
gebouwd, is het nog steeds een betrouwbaar en veilig vervoermiddel. Op 12 meter hoogte wordt 
er een route van in totaal 13,3 km afgelegd over de stad en het riviertje de Wupper. 
 
Van 13.00 – 13.30 uur:  Een rit met de Schwebebahn (enkele rit) van een half uur.  
Van (waarschijnlijk Vohwinkel) naar Oberbarmen. Daarna brengt de bus ons naar het centrum van 
de stad. 
 
Van 13.30 - 17 00 uur:  Op eigen gelegenheid Wuppertal ontdekken.    
Om 17.00 uur   Terugreis naar Roermond, waar we rond 18.30 uur zullen aankomen.          
 
Wuppertal is een moderne winkelstad. In de buurt van de Döppersberg nodigen de City-Arkaden 
met 80 winkels, boetiekjes en restaurants uit om gezellig te winkelen. Aparte cadeaus en creatieve 
accessoires vindt u vooral in het Luisenkwartier rondom de St. Laurentiuskerk. Hier zijn ook leuke 
kroegen en restaurants. 
 
Kosten € 42,- per persoon. 
Hierbij is inbegrepen: koffie met Apfelstrudel, rondrit met gids, rit met de Schwebebahn,  
en fooi chauffeur.  
U kunt zich telefonisch of per mail opgeven bij Annie Mooren 0475-330868,  
anniemooren@planet.nl tot uiterlijk vrijdag 7 oktober. 
Betalen is aanmelden. U maakt € 42,- over naar bankrekening NL74 RABO 0144 1218 08 t.n.v. 
KVG Roermond onder vermelding van: dagreis Wuppertal. 
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Vrijdag 21 oktober 
Lezing door dhr. Tof Thissen, van 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 
    

Vrijdag 28 oktober 
Film in Foroxity  
Aanvang 14.00 uur.  
In verband met de stijgende energiekosten heeft Foroxity de prijs voor de 
filmmiddag  verhoogd naar € 11,50 per persoon. Prijs is inclusief hapje/drankje na 
afloop. 

filmtitel TICKET TO PARADISE 

               Voor een ontspannende middag deze romantische komedie. 
 
Oscar winnaars George Clooney en Julia Roberts zijn weer samen te zien op het 
witte doek als exen die een gezamenlijke missie hebben: hun smoorverliefde dochter te 
weerhouden van dezelfde fout te maken als zij ooit maakten. 
Zij vertrekken naar Bali waar hun dochter met haar geliefde in het huwelijksbootje wil stappen. 
 
De verdere inleiding laten we graag over aan dhr. Verheul. 
 
U kunt zich telefonisch aanmelden bij Annie Mooren, tel. 0475 - 330868  
of per e-mail anniemooren@planet.nl o.v.v. film oktober NL74RABO 0144121808. 
 

Wie is er een lichtblauwe jas kwijt; die is blijven hangen in Foroxity na de MEI-film (bel Annie Mooren).  

mailto:anniemooren@planet.nl
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Donderdag 13 oktober 2022 
Algemene LedenVergadering 

 
14.00 uur in ’t Paradies 

 

Agenda 

 

1.  Opening door de voorzitter mevr. W. Dirkx 

2.  Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 21 oktober 2021 

3.  Jaarverslag 2021-2022 

4.  Financieel jaarverslag 2021-2022 

5.  Verslag kascommissie 

- Decharge bestuur 

- Benoeming nieuw kascontrole lid 

6.  Begroting 2022-2023 

Vaststellen contributie gildejaar 2023-2024 

7.  Statutenwijziging. 

De statuten zijn op enkele punten aangepast of er is een artikel toegevoegd.  

  Dit heeft m.n. te maken met de nieuwe ‘Wet Bestuur Toezicht 

Rechtspersonen’. 

Verder kunnen de artikelen die verwijzen naar de koepelorganisatie ‘KGV 

Limburg’ in de statuten vervallen. 

Ook artikel 4 ‘Doel en middelen’ is aangepast aan de hedendaagse situatie. 

  Na goedkeuring van deze aanpassingen/toevoegingen door de ALV kunnen 

  de gewijzigde statuten definitief door de notaris worden vastgelegd. 

8.  Verkiezing nieuw bestuurslid: Marjo Aarts en voorstellen aspirant bestuursleden. 

9.  Website KVG Roermond 

10. Mededelingen 

11. Rondvraag 

12. Sluiting 

 

Documenten t.b.v. de Algemene Ledenvergadering kunt u vinden op de website: → 

Menu → Nieuws met een link naar de onderstaande documenten: 

     -  Agenda 

     -   Notulen ALV 21 oktober 2021 

     - Jaarverslag 2021-2022 

     -  Gewijzigde statuten met begeleidend schrijven bij de statutenwijziging. 
                 EP09-2022 


