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Ik miste sneeuw
Het was lente
wij keken
met ingehouden adem
naar de tulpenbollen
en tere sneeuwklokjes
die wederom de winter hadden verslagen
Het werd zomer
wij voelden
met naakte lijven
de zon branden
en prikken
op witte armen die langzaam bruin-rood kleurden
De herfst kwam
wij hoorden
zelfs diep in onze slaap
de harde wind
die zich opdrongen aan de wereld om ons heen
En winter
wij hoopten
op een witte wereld
vol sneeuw en ijs
waarin wij glijden zouden
en spelen
Het was lente
en de wereld
had een slag gemist
Ik kijk nog steeds naar buiten
Het kan in april
immers nog steeds gaan sneeuwen
bron onbekend

AGENDA:
Woensdag 5 april
’s middags
Woensdag 19 april
Donderdag 20 april
Vrijdag 28 april

KVG - koffiemorgen
lezing ‘Montfort’
lezing ‘Vluchtelingen’
Excursie naar Sittard
Film

Vrijdag 19 mei

excursie ‘Europese Parlement in Brussel

Woensdag 5 april KVG-Koffiemorgen - 10.30 - 11.30 uur in “PrinsHeerlijck” - Neerstraat 19 - Roermond
Inschrijving excursie Sittard, excursie Europarlement Brussel en de film.
*
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Woensdag 5 april – 14.00 uur – Ontmoetingscentrum, Minderbroederssingel 15f.
Lezing ‘Masterplan Heerlickheit Montfort’ door dhr. Fedor Coenen.
Kasteel Montfort begint dit jaar aan een nieuwe toekomst. Het
Masterplan Heerlickheit Montfort, dat dit voorjaar wordt afgerond,
heeft onder meer geleid tot restauratie en herbestemming van circa
500 m2 kasteelruimten, waaronder prachtige keldergewelven, maar
ook tot de hernieuwde aanleg van de Franse tuin aan de zuidzijde
van het kasteel en nieuwe natuur aan de noordzijde. Dit Masterplan
was een coproductie van Stichting Kasteel Montfort, Stichting het
Limburgs Landschap en de gemeente Roerdalen en leidde tot ruim
3 miljoen aan investeringen in kasteel, kasteelhoeves en landschap.
Tijdens de lezing wordt, na een korte introductie van het 750 jaar
oude kasteel Montfort, ingegaan op de ontstaansgeschiedenis van
dit Masterplan, op de diverse deelprojecten en de resultaten. Daarbij wordt ingezoomd op de aanleg van de
kasteeltuin en de restauratie van de kasteelkelders, waaraan uitgebreid onderzoek voorafging.
De lezing wordt verzorgd door Fedor Coenen. Coenen is bestuurskundige en werkt momenteel bij de
gemeente Maastricht. In zijn vrije tijd doet hij onderzoek naar en publiceert hij over het verleden van met
name kasteel Montfort. Hij is sinds 2002 voorzitter van de Stichting Kasteel Montfort. Verder is hij onder
meer bestuurslid van de Limburgse Kastelenstichting.
Dit zal ongetwijfeld weer een interessante middag worden, waar we u graag voor uitnodigen.
*
Woensdag 19 april - 14.00 uur – Witte Kerkje, Voorstad Sint Jacob 72:
Lezing ‘De historie van de Vluchtelingen’ door Cristi Martin.
Vanmiddag kunt u een boeiende lezing over vluchtelingen bijwonen.
Vroeger was dit heel gewoon: mededogen, gastvrijheid.
In de naoorlogse jaren vijftig en zestig rekenden familieleden en vrienden blindelings op gastvrijheid toen
ze naar Canada, de VS, Australië of Nieuw-Zeeland emigreerden. Ze werden hier niet vervolgd om geloof,
ras of seksuele geaardheid, maar ontvluchtten ons land om economische redenen.
Terecht zijn we trots op landgenoten die elders een nieuw bestaan opbouwden.
Nu komen migranten uit Azië en Afrika naar Europa.
Dat is niet voor het eerst. In de loop der millennia heeft Europa talloze migraties of volksverhuizingen
gekend, van vreemdelingen die hoopten op mededogen en gastvrijheid. Wij Europeanen, Nederlanders,
Limburgers, zijn nakomelingen van mensen uit Afrika en Azië, die hier in een ver verleden naar nieuwe
kansen zochten voor henzelf en hun familie. Onze genen bevatten sporen van al die vroegere bewoners:
Heidelberg-mensen, Neanderthalers, Cro-Magnon-mensen en andere jagers-verzamelaars die hier tijdens
de Oude Steentijd leefden, herders en boeren uit Centraal-Azië en het Midden-Oosten die ons veeteelt en
landbouw leerden tijdens de Jonge Steentijd, en het Yamnaya-volk uit Zuidwest-Rusland dat hier het wiel
introduceerde tijdens de Bronstijd.
Vluchtelingen kloppen in deze tijd opnieuw bij ons aan om onderdak, om werk te verrichten dat we zelf niet
willen doen, om een veilige baan. Zouden wij vandaag in Europa leven als onze voorouders hier lang
geleden niet gastvrij ontvangen waren, geen nieuwe kansen hadden gekregen?
De voordracht gaat in op deze vragen aan de hand van het essay Ben jij mijn naaste? Of heb ik mij
vergist? (Mijn Tijd, Heerlens Schrijverscafé 2015) en gedichten uit Het nieuwe Eden.
(www.Aristocscorpio.com 2015) van het schrijversechtpaar Cristi Fernandez Narzaiza en Martin Bless
(pseudomniem: Cristi Martin).
*
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Donderdag 20 april - Dagexcursie naar Sittard.
Vertrek 9.00 uur vanaf de busparkeerplaats bij het station in Roermond.
Kosten € 29,50 p.p. Lunch voor eigen rekening.
Sittard, een gezellige, veelzijdige, mooie stad!
Dhr. Réné Haustermans heeft ons in zijn lezing van 1 maart jl.
al bekend gemaakt met de historie, de muzikaliteit, de
geheime tuinen en de monumentale gebouwen van de stad.
Opnieuw gaat hij met ons op pad. We beginnen in “Hotel
Merici” voor koffie en vlaai. Dit was vroeger een Ursulinenklooster, waar veel meisjes werden opgeleid voor de toekomst.
Ernaast ligt de imposante Basiliek van Onze Lieve Vrouw.
Verdeeld in twee groepen is er afwisselend een rondleiding
door deze gebouwen.
Van 12.00 - 13.30 uur is er lunchpauze!
‘s Middags een historische-, geheime tuinen-, monumentenwandeling, o.l.v. Réné Haustermans en nog
een gids. De start is op de markt, St. Michielskerk, Markt 24.
De wandeling bestaat uit twee gedeelten, met op de helft een rustpauze van 30 minuten, op de markt, met
frisdrank of koffie. De wandeling is tot 16.00 uur. Tot 17.00 uur vrije tijd.
Denkt u aan gemakkelijke wandelschoenen. Wij hopen op een zonnige voorjaarsdag!
De bus wacht op ons bij “Hotel Merici”. Om 17.15 uur vertrekken we weer naar Roermond.
Kosten voor deze dag zijn € 29.50.
Bij de prijs is inbegrepen: de busreis, koffie met vlaai, rondleiding ‘s morgens, wandeling ‘s middags, fooi
voor de chauffeur en de consumptie in de middagpauze.
Inschrijven tijdens de KVG-Koffiemorgen op woensdag 5 april in PrinsHeerlijck,
of telefonisch bij Annie Mooren tel. 0475-330868, of per email: anniemooren@planet.nl
U dient te betalen per bank op rekening
NL 74 RABO 0144 12 18 08
t.n.v. KVG Roermond afd.
Excursies o.v.v. Excursie Sittard .
De wandeling is niet zo geschikt voor mindervaliden!
*
Vrijdag 28 april – 14.00 uur Foroxity Roermond – de film ‘Lion’.
De film is gebaseerd op een waargebeurd verhaal van een Indiase jongen.
Als 5-jarig jongetje komt Saroo per ongeluk terecht op een trein die hem duizenden
kilometers door India voert: ver weg van zijn thuis en familie. De kleine Saroo heeft geen
idee waar hij is of waar hij vandaan komt. Na wekenlang in zijn eentje te overleven in de
ruige straten van Calcutta wordt de jongen opgenomen in een weeshuis en uiteindelijk
geadopteerd door een Australisch echtpaar.
Door een samenloop van omstandigheden, gaat Saroo op zijn 30ste op zoek naar de
plek waar hij jaren geleden zijn familie kwijtraakte.
De verdere inleiding van de film laten we graag over aan Dhr. Verheul.
Aanvang 14.00 uur.
Graag nodigen wij u uit voor een bijzondere film
De inschrijving is woensdag 5 april tijdens de KVG-Koffiemorgen in PrinsHeerlijck.
Ook kunt u zich telefonisch opgeven bij Annie Mooren, tel. 0475-330868,
of per email: anniemooren@planet.nl. De prijs van € 10,- p.p. is inclusief hapje en drankje na afloop.
U kunt het bedrag overmaken op rekening nr. NL74 RABO 0144 1218 08 t.n.v. KVG Roermond, met
vermelding van ‘film april’.

*
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MEDEDELINGEN

•

AFGELAST

Vanwege te weinig belangstelling gaat de VOORJAARS-reis naar België van 25 mei t/m 30
mei gaat niet door.
We zijn ijverig en naarstig op zoek gegaan naar een alternatief.
Maar ook die reis, naar De Harz en Berlijn van 8 t/m 13 juni, gaat wegens gebrek aan
belangstelling NIET door.
Voor de dames die zich ingeschreven hadden en in het bijzonder voor onze trouwe KVG –
medereizigers, een hele teleurstelling.
We gaan ons er nu sterk voor maken om in augustus een korte reis (noem het voor het
gemak ZOMERreis) te organiseren. Als vervolg op de zeer geslaagde 3-daagse reis naar
Friesland van afgelopen zomer.
Hopelijk zijn er dan genoeg enthousiaste deelnemers die met ons meegaan!
WORDT VERVOLGD !
Margriet Larik, Annie Mooren en Els Prins
•

De film: Mocht u willen parkeren in de parkeergarage bij Foroxity, dan kunt u uw parkeerkaartje
laten afstempelen bij de tafel waar u zich aanmeldt. Met deze stempel betaalt u slechts € 3,voor het parkeren tijdens de film.

•

Uw e-mailadres: Wilt u wijzigingen doorgeven aan loes.schouten@ziggo.nl

•

Dag voor Alleengaanden: Donderdag 23 maart. Zie convocaat februari.

•

Samen op Stap: Zondag 30 april. Zie convocaat maart.

•

De website: Zoals u weet staan de verslagen en de fotoreportages van onze activiteiten op
onze eigen website onder www.kvg-roermond.nl . Regelmatig kijken dus!

•

Het convocaat:
Wilt u voortaan uw convocaat per e-mail ontvangen? Laat het ons dan weten.
Stuur uw e-mailadres aan: loes.schouten@ziggo.nl.
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Vrijdag 19 mei – We gaan wederom naar het Europees Parlement in Brussel.
Vertrek 8.30 uur vanaf de parkeerplaats bij het NS-station Roermond.
Kosten € 25,- p.p.
Ook geschikt voor mensen die moeilijk ter been zijn.
Kon u vorig jaar helaas niet mee, omdat de excursie was volgeboekt, dan bent u nu in ieder geval
aan de beurt. Er kunnen namelijk 49 mensen mee.
Het is een dagexcursie, waarvan we rond 21.00 uur weer terug zijn.
Op uitnodiging van JEROEN LENAERS, europarlementariër namens het CDA, in Brussel, brengen wij
een bezoek aan het Europees Parlement. Jeroen Lenaers is, na een stage-periode bij Ria
Oomen, gekozen in het E.P. in 2014. Hij is geboren in 1984 in Stramproy.
Zijn partij in het E.P. heet “Christen Democratisch Appél”.
Meer info kunt u vinden op: www.jeroenlenaers.nl en www.Europarl.europa.eu.
Het zou fijn zijn als we ook wat vragen kunnen stellen aan Jeroen!
Gedurende de excursiedag zullen we worden begeleid door een beleidsmedewerker.
Het programma ziet er als volgt uit:
- Ontvangst met koffie/thee in het Europees Parlement.
- Korte rondleiding en bezoek aan de publieke tribune van de plenaire vergaderzaal.
- Gesprek met Europarlementariër Jeroen Lenaers.
- We gaan met de bus naar het centrum van Brussel. (10 minuten met de bus + 5 minuten te voet)
- De lunch is in Restaurant “Chez León “, dichtbij de Grote Markt.
- Rondleiding door de stad met de eigen bus o.l.v. een gids van 15.00 - 17.30 uur.
- Vervolgens terugreis naar Roermond.
- Onderweg een belegd broodje en een flesje water.
Kosten voor deze dag zijn € 25,- :
In de prijs inbegrepen: vervoer per bus, alle activiteiten van de dag, een broodje, flesje water en de fooi
voor de chauffeur. Voor eigen rekening: koffie/thee/soep op de terugweg.
Er kunnen 49 mensen mee, 1 plaats is voor de gids.
Inschrijven tijdens de KVG-Koffiemorgen op woensdag 5 april in PrinsHeerlijck of telefonisch bij Annie
Mooren tel: 0475-330868, of per e-mail : anniemooren@planet.nl
U dient te betalen per bank op rekening NL 74 RABO 0144 1218 08 t.n.v. KVG Roermond afd.
Excursies o.v.v. Excursie Brussel.
Invullen voor de deelnemerslijst Excursie Europarlement Brussel op 19 mei 2017 en inleveren bij/per e-mail
naar Annie Mooren:
Mevrouw ….........................................................
Voorletters……………………en voornaam………
Geboortedatum….....................................
Adres en woonplaats …...........................

Postcode….........................................

E-mailadres………………………………..

Tel. Nummer………………………….

Omcirkel: paspoort of identiteitskaart
Id-nummer…………………………….
Dieetwensen?...........................................
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