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Februari 2017 
 
Telecom telefoontje… 
 
Jongeman:  bent u nog tevreden over onze service? 
Ik:   Ja hoor. 
 
Jongeman:  U heeft momenteel alleen ’n belbundel 

met sms… 
Ik:   Ja dat klopt. 
 
Jongeman:  U heeft geen Smartphone? 
Ik:   Neen. 
 
Jongeman:  U heeft geen intentie om een Smartphone 

aan te schaffen? 
Ik:    Neen. Heb net een nieuwe 2e-hands  
  Nokia 63603 van MarktPlaats gekocht. 
 
Jongeman:  Waarom wilt u geen Smartphone? 
Ik:    Omdat de postduiven anders jaloers  
  worden.                          Renoir 

 
Jongeman:  maar dan mist u dingen, omdat u geen WhatsApp heeft. 
Ik:    Daar hebben we de dorpsomroeper voor. 
 
Jongeman:  …………………………… 
 
Ach gut, ’t menneke herstelde nooit meer!        Uit onbekende bron 
 

* 
  

AGENDA   
Woensdag 1 februari: KVG - koffiemorgen  

           -  middag 1 februari: Lezing over ‘La bella Italia” 
Dinsdag  14 februari Bezinningsdag 
Vrijdag  17 februari: Lezing ‘I Castrati’ 
Vrijdag  24 februari: Film 

 
* 

Woensdag 1 februari van 10.30 - 11.30 uur - “PrinsHeerlijck”- Neerstraat 19 Roermond. 
KVG-koffiemorgen met inschrijving voor:  
 

 de Bezinningsdag,  

 de filmmiddag in Foroxity,  

 en de 6-daagse voorjaarsreis naar België 
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Woensdag 1 februari – 14.00 uur -  Zalencentrum de Velderie – Prins Bernardstraat 1  
Roermond 
Lezing “La Bella Italia “ door de heer Guus Reinartz.  
 
 
‘La bella Italia’kent zoveel verschillende aspecten, dat iedereen er eigen 
voorstellingen en ervaringen aan verbindt. 
Steden, vaak nog binnen hun middeleeuwse ommuring, met hun sierlijke 
gebouwen en gezellige pleinen. Oude dorpjes te midden van 
zonovergoten landschappen, die rijk zijn aan geuren en kleuren. 
Tijdens een vier-passentocht in de Dolomieten biedt het voortdurend 
wisselende uitzicht balsem voor de ziel. De uitbraak van de Vesuvius in het jaar 79 na Chr. was 
een Romeinse tragedie, maar opende voor ons een venster in een antieke wereld. De Amalfi-kust, 
waar zich schilderachtige dorpjes met pastelkleurige huisjes tegen steile kusten boven een 
fonkelende, azuurblauwe zee vlijen. Boven op een 1450 m hoge berg in de Monti Sibillini in 
Umbrië, tekenen zich de puntige contouren van het dorpje Castelluccio tegen de horizon af. 
Deze parel bezochten wij in ieder jaargetijde!  
In de havenstad Triest zijn de Habsburgse invloeden in de architectuur nog duidelijk zichtbaar. 
Venetië pronkt trots met kunst, paleizen en kerken.In Piemonte rijgen zich de heuvelrijen met 
wijnpercelen als parels aan een snoer aaneen. Torino met zijn pracht en grootsheid, was ooit de 
aristocratische hoofdstad van het hertogdom Savoye. De Ligurische kust met stadjes als San 
Remo of het middeleeuwse Ventimiglia bezit een verbazingwekkend mooi landschap. 
Of je nu voorkeur hebt voor een cultuur- of strandvakantie, of je nu romantische of actieve 
ontspanning zoekt: wij willen u aan de hand van enkele regio’s in meerdere jaargetijden laten zien, 
waarom Italië zo’n grote aantrekkingskracht op ons allen uitoefent! 
 
Het belooft weer een heel mooie middag te worden, waarvoor we u dan ook heel graag uitnodigen. 
Ook introducés zijn van harte welkom tegen betaling van € 2,50.  
Bij binnenkomst kunt u koffiebonnen kopen; wilt u zoveel mogelijk met kleingeld geld betalen.  

 
* 

Dinsdag 14 februari – Bezinningsdag – in Roermond: aanvang 10.00 uur. 
Met medewerking van Deken Rob Merkx en dhr. Evert Pieter van der Veen, 
predikant. 
Thema: Ieders levensloop, een pelgrimstocht / Vrouwen onderweg. 
  
Ochtendprogramma: Wij gaan met Deken Merkx naar de kathedraal. 
Voor een meditatief moment en zijn verhaal bij o.a. de prachtige, gebrandschilderde 
ramen, van de hand van Jean Paul Raymond. Deze ramen combineren het 
samenvattende thema doop en levensweg. Ieders levensloop, een pelgrimstocht. 
Vervolgens lunchen wij in De Pastorie: belegde broodjes met koffie/thee.    
Middagprogramma: Dhr. Evert Pieter van der Veen heeft voor ons een programma over 
‘Vrouwen onderweg’. 
Hij laat ons aan de hand van ‘voorbeeld’-vrouwen hun levensverhaal ervaren en dan zal 
blijken dat hun levenservaringen ook de onze zijn.  
Een middag met poëzie, verbindende woorden en meditatieve muziek. 
Velen van u hebben dhr. Van der Veen al ontmoet bij zijn mooie lezing over ‘Mensen van 
Voorbij’ in het Witte Kerkje op 1 november jl. 
De Bezinningsdag eindigt rond 16.30 uur 

  
De kosten voor deze dag bedragen €25,- lunch inbegrepen. 
U kunt zich aanmelden tijdens de koffiemorgen in PrinsHeerlijck. of telefonisch opgeven bij 
Annie Mooren: tel. 0475-330868 of per e-mail: anniemooren@planet.nl 
U dient te betalen per bank op rekening NL74 RABO 0144 1218 08 t.n.v. KVG Roermond 
afd. Excursies o.v.v. ‘Excursies Bezinningsdag’. 

mailto:anniemooren@planet.nl
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Vrijdag 17 februari – 14.00 uur – ’t Witte Kerkje, Voorstad St. Jacob. 
Lezing ‘I Castrati - Triomf en tragiek van castraatzangers, door mevr. Rose-Marie Hendrikx. 
 
Wij zijn erg blij dat Rose-Marie Hendrikx weer een lezing komt houden. 
Het zal ongetwijfeld weer een zeer boeiende, verrassende middag worden in  
woord, beeld en geluid. 
 
De lezing gaat over castraten.  
Castraten zijn in de muziekgeschiedenis een intrigerend fenomeen.  
In de 17e en 18e eeuw werden vooral in Italië op grote schaal jongetjes 
gecastreerd met als enige doel hun engelachtige stem te behouden. 
Enkelingen groeiden uit tot grote castraatzangers die hun triomf vierden aan 
Europese hoven en theaters, maar de grote meerderheid verdween in de vergetelheid.  
Bovendien hield de ingreep een groot risico in en liet het fysiek en psychisch zijn sporen na.  
 
Geïllustreerd met beeldfragmenten uit de film Farinelli en tal van andere geluidsfragmenten wordt 
een boeiend beeld geschetst van beroemde castraatzangers en hun uniek, vervlogen stemgeluid. 
 

* 
 
Vrijdag 24 februari 14.00 uur – Film La La Land – Foroxity  
 
De film die we voor deze maand hebben uitgekozen is de met 7 Golden 
Globes bekroonde film La La Land. 
 
La La Land is een moderne variant op de klassieke Hollywood musical en 
een ode aan iedereen die durft te dromen. 
 
Mia (Emma Stone) droomt ervan actrice te worden in Hollywood.  
Tussen het serveren van koffie door, rent ze van de ene auditie naar de 
andere. 
Jazzmuzikant Sebastian speelt piano in sjofele clubs om de eindjes aan 
elkaar te knopen en droomt van een eigen jazzclub. 
Voor beiden lijkt het leven waar ze op hopen ver weg. 
 
 
Het lot brengt deze dromers samen, maar is hun liefde bestand tegen de verleidingen en de 
teleurstellingen van het hectische leven in Hollywood? 
Na de eerste minuten is het al genieten van de mooie muziek en dans. 
 
Verdere uitleg over deze film krijgt u van dhr. Richard Verheul. 
 
U kunt inschrijven voor de film op de Koffiemorgen in PrinsHeerlijck in de Neerstraat.  
Ook kunt u zich telefonisch aanmelden bij Annie Mooren, tel. 330868 of per e-mail: 
anniemooren@planet.nl. 
De betaling van € 10,-  p.p. is inclusief hapje en drankje na afloop. 
U kunt het bedrag overmaken op rekening van het KVG Roermond NL 74 RABO 0144 1218 08 
onder vermelding van de film van deze maand. 
 
En mocht u willen parkeren in de parkeergarage van Foroxity, dan kunt u uw parkeerkaartje 
afstempelen bij de tafel waar u zich aanmeldt. Met deze stempel betaalt u slechts € 3,- voor het 
parkeren.

 
* 
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Mededelingen: 
 

- Wilt u zich aanmelden voor de film “l’Avenir”, gelieve dat te doen vóór 19 januari. 
 

- In het maandelijkse convocaat kunt u zien waar en bij wie u zich moet aanmelden.  
U kunt dit doen op de koffiemorgen in PrinsHeerlijck.  
Ook is het mogelijk om u aan te melden per e-mail of telefonisch bij de betreffende persoon 
(genoemd in het convocaat bij de bijbehorende activiteit).  
Daarna betaalt u per bank op het rekeningnummer, genoemd in het convocaat.  

 
- Verslagen en fotoreportages van onze activiteiten staan op onze website onder 

www.kvg-roermond.nl. Regelmatig kijken dus! 
 

- Heeft u al besloten om voortaan uw convocaat per e-mail te willen ontvangen?  
Het voordeel voor u is, dat u enige dagen eerder uw convocaat toegestuurd krijgt dan via de 
bezorging. Voor óns bespaart het kosten en moeite. Stuurt u dan even uw e-mailadres aan 
loes.schouten@ziggo.nl. 
 

Alléén een betaling is geen aanmelding!  U dient èn aan te melden èn per bank te betalen. 
Dit geldt voor alle activiteiten. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:loes.schouten@ziggo.nl
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België 
Een 6-daagse busreis van 25 mei t/m 30 mei 2017. 

We hebben voor u een heel interessante reis samengesteld met een zeer gevarieerd programma.  
We overnachten in Brussel en van daaruit gaan we iedere dag op stap.  
U hoeft dus niet elke dag uw koffer in/uit te pakken. 
De prijs voor deze 6-daagse reis op basis van half pension bedraagt € 595,- 
Toeslag eenpersoonskamer € 162,50. 

Het reisprogramma 
Op donderdag 25 mei om 08.00 uur vertrekken we vanaf het busstation bij Roermond CS naar 
Mechelen. Hier brengen we een bezoek aan het Vrijbroekpark en houden koffiepauze.  
Vervolgens naar Antwerpen met zijn mooie stadhuis en de Grote Markt, voor lunchpauze. 
Na een bezoekje aan het mooie plaatsje Lier gaan we naar ons hotel in Brussel:  
Het Crown- Plaza hotel. Adres Rue Gineste 3 1210 Brussel.; Tel. 0032-2 274 58 44. 
 
Op vrijdag 26 mei bekijken we de prachtige Plantentuin van Meise, een van de mooiste tuinen van 
Europa. Vervolgens voor een wat uitgebreider bezoek naar Mechelen, waar veel te bekijken is. 
Hierna brengen we een kort bezoek aan het Atomium en daarna terug naar ons hotel. 
 
Op zaterdag 27 mei rijden we naar Gent, maken o.l.v. een gids een stadswandeling. Altijd 
interessant, ook al bent u hier al eens eerder geweest. Iedere gids vertelt immers zijn eigen 
verhaal. ’s Middags naar Zeeuws-Vlaanderen naar het leuke plaatsje Damme, de streek van Tijl 
Uilenspiegel, en het Nederlandse Sluis. 
 
Op zondag 28 mei gaan we op bezoek bij de grootste schepenlift van Europa in Strepy-Thieu. Per 
boot overbruggen we een hoogteverschil van maar liefst 70 meter ineens!, en we maken o.a. een 
rit met een boemeltreintje. Zeer spectaculair! 
 
Maandag 29 mei bezoeken we Lille (vroeger heette dat Rijssel) en we gaan een bezoek brengen 
aan de Louvre afdeling in Lens. Levendige stad en heel gezellig. 
 
Dinsdag 30 mei gelegenheid om te winkelen of een stadsbezoek aan Brussel. 
Na de middag vertrekken we weer naar Nederland, en zoals we gewoon zijn: een afsluitend diner 
in Grathem. 
 
Inbegrepen in de reissom is:  - vervoer per comfort-class reiswagen 
     - verzorging op basis van half pension  
     - entree Plantentuin te Meise 
     - gids voor stadswandeling te Gent 
     - entree Louvre te Lens 
     - Afscheidsdiner in Grathem en fooi chauffeur 
Niet inbegrepen: drankjes aan tafel, eventuele andere entrees, lunches 
  Reis- en annuleringsverzekering resp. € 25,- en € 35,- eventueel bij ons af te sluiten. 

 
Aanmelden en betalen 

Op de koffiemorgen van 1 februari in PrinsHeerlijck of bij Annie Mooren: 0475 – 330868 
Betalen vóór 15 februari per bank, rekeningnummer NL74 RABO 0144 1218 08 t.n.v. KVG 
Roermond, afd. excursies o.v.v. KVG België. 
 
U ontvangt de reisbescheiden met o.a. adressen en telefoonnummers enkele weken voor vertrek. 
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   Uitnodiging 

Dagen voor Alleengaanden 2017 

 

        Voedselbank 

       Niet voor brood alleen! 
Dagen voor Alleengaanden  
 
Vanaf 2017 organiseren ZijActief Limburg en KVG Limburg deze dagen samen. We verwachten meer deelnemers en 
daarom zullen de dagen op 4 verschillende locaties plaatsvinden. 
 
Dagen voor Alleengaanden bieden alleengaande vrouwen in heel Limburg de gelegenheid om elkaar te ontmoeten, te 
netwerken en kennis op te doen. Het thema van 2017 is de rol van de voedselbank. Tijdens deze dag zijn het geven 
van inzicht en kweken van begrip van het armoedeprobleem een belangrijk uitgangspunt. Aan bod komt onder meer 
de hele organisatie van een lokale voedselbank. 
          
In Nederland leeft meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. De voedselbanken helpen de armste door 
ze tijdelijk te voorzien van voedselpakketten. Om deze mensen van voldoende eten te kunnen voorzien, werken 
voedselbanken samen met bedrijven, instellingen, overheden en particulieren.  

 
Programma 

09.30 uur Ontvangst met koffie of thee en vlaai 
10.00 uur Meditatieve viering  
10.30 uur Pauze 
10.45 uur Presentatie: Voedselbank. Niet voor brood alleen! 
12.00 uur Lunchpauze  
13.30 uur Interactief: Voedselbank. Niet voor brood alleen! 
14.30 uur Muzikale afsluiting 
15.15 uur Napraten onder het genot van een drankje 
15.45 uur Afsluiting van de dag 
 

Data en plaatsen De Dagen voor Alleengaanden staan op de volgende data gepland: 

 
Donderdag 16 maart 2017: Noord De Witte Hoeve Gasstraat 5 5801 CT Venray  0478- 581626 
 

Donderdag 23 maart 2017: Midden Zaal Geraats Markt 5 6096 AL Grathem    0475 451 540 
 
Dinsdag 4 april 2017: Zuid  Auberge de Rousch  Kloosterkensweg 17 6419 PJ Heerlen  045 571 5890 
 
Donderdag 6 april 2017: Zuid  Feesthoeve De Laathof       Langstraat 3             6245 KK Eijsden  043 409 1215 

 
Wij ontmoeten u graag op een van deze dagen 
 

 

Aanmelding Opgeven kan bij het servicebureau van ZijActief Limburg 

vóór 24 februari 2017. Dit geldt voor ZijActief en KVG leden. 

Graag bij aanmelding vermelden: DVA, locatie, namen en welke vrouwenorganisatie. 
 
ZijActief Limburg    Postbus 960  6040 AZ Roermond   Telefoon (0475) 38 17 81 

zijactief@zijactieflimburg.nl       www.zijactieflimburg.nl 

 

Betaling De kosten voor deelname bedragen € 18,- per persoon voor leden; niet-leden betalen € 23,-.  

Het bedrag kan na opgave worden overgemaakt op IBAN NL62 RABO 0144 1034 00  
t.n.v. ZijActief Limburg o.v.v. naam van de afdeling. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------- 

mailto:zijactief@zijactieflimburg.nl
http://www.zijactieflimburg.nl/

