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Ik had drie beestjes,
drie beestjes van steen.
Een vogeltje,
Een veulentje,
Een varkentje.
Ze zijn gevallen.
Ze braken stuk.
Ik heb ze gelijmd.
't is bijna gelukt.
Ik heb drie beestjes,
drie beestjes van steen.
Een volentje,
Een veukentje,
Een vargeltje
Joke van Leeuwen

Miro
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AGENDA
Woensdag
1 november :
’s middags
Dinsdag
14 november :
Donderdag 16 november :
Vrijdag
24 november :

KVG-Koffiemorgen
Lezing ‘Liefde over de dood heen’
Excursie naar het Venloos Museum
Lezing ‘Nederland Leest’
Film

*
Woensdag 1 november
KVG-Koffiemorgen van 10.30 tot 11.30 uur in ‘PrinsHeerlijck’- Neerstraat 19.
Met inschrijving voor de excursie Venlo en de film Victoria en Abdul.
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Woensdag 1 november – 14.00 uur
Locatie: ‘t Paradies.
Lezing: ‘Liefde over de dood heen’.
Onder deze titel brengt voordrachtskunstenaar Carool Popelier uit Eindhoven een theatrale voordracht.
Hierin verwerkt zijn oer-thema’s als het loslaten van je geliefde, afscheid nemen van die honderd dingen,
waarvan je hield en samen hield. Het niet waar willen hebben, en toch verder moeten, met vallen en weer
opstaan.
Carool Popelier vertelt een eeuwenoud en beroemd verhaal over de zanger
Orpheus, die zijn geliefde aan de dood verliest. Een intieme voordracht, zo
herkenbaar, ontroerend en respectvol en fraai gepresenteerd.
Een middag vullende verhaalvoorstelling, waarbij je al die tijd een speld kunt horen
vallen. Met gedichten, muziekfragmenten op band, en vele afbeeldingen van
‘Orpheus-kunst’ uit vele eeuwen.
Kortom: ontroerend mooi!...
U bent van harte voor deze middag uitgenodigd.
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Dinsdag 14 november
MIDDAG-EXCURSIE naar “HET LIMBURGS MUSEUM “ in VENLO.
Vertrek 12.30 uur vanaf het busstation in Roermond.
Museumkaart van toepassing. Kosten € 16,- met MK , € 25,- zonder MK.
Ook geschikt voor mensen die minder goed ter been zijn.
KOM OP VERHAAL IN “Het Limburgs Museum” in Venlo!
Vandaag gaan we ons zelf bekijken in dit mooie museum:
Onze geschiedenis, onze tradities, onze samenleving, films, muziek, en nog veel meer.
Op een zeer interactieve manier wordt alles van de verschillende mensen in Limburg tot leven gebracht.
Het is een dynamisch, cultuurhistorisch museum, dat de verhalen van Limburgers vertelt en verbeeldt.
Ook zijn er “Wisseltentoonstellingen” zoals:
- “De andere werkelijkheid” van Paul van Loon.
- “Inktspotprijs” De 100 beste cartoons.
- “DNA van Limburg” Wat je ziet ben je zelf.
- “Werken met Kunstenaars met Dementie”, tentoonstelling in de foyer.
- “Het huis van Sinterklaas”, in deze tijd van het jaar.
En nog veel meer.......!
Uiteraard beginnen we met koffie en vlaai in het museum-café, dat hoort er HIER zeker bij!
Gidsen zullen ons rondleiden! Na de rondleiding, vanaf 15.00 uur, kunt u zelf nog heel veel doen en
bekijken. Ook kunt u naar het museum-café gaan voor de afsluiting, (maar deze keer voor eigen
rekening). Om 17.15 uur vertrekken we weer naar Roermond.
De kosten voor deze dag zijn € 16,- met MK en € 25,- zonder MK.
Inbegrepen: de bus, de entree, de rondleiding, koffie met vlaai en de fooi voor de chauffeur.
Bij het opgeven voor deze dag graag de Museumkaart vermelden.
Opgave:

Tijdens de KVG-Koffiemorgen op woensdag 1 november.
U kunt zich ook telefonisch aanmelden bij Annie Mooren tel. 0475 - 330868
of per mail: anniemooren@planet.nl.
Het bedrag kunt u overmaken op bankrekening NL74 RABO 0144 1218 08 t.n.v. KVG Roermond o.v.v.
excursie November 2017.
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Donderdag 16 november
Ontmoetingscentrum Minderbroederssingel 15f – 14.00 uur.
Lezing ‘Nederland Leest’ door dhr. Paul van Dooren.
Dit jaar is de campagne Nederland leest gewijd aan science fiction literatuur.
Het geschenk is een boek van Isaac Asimov uit 1950.
“Het lijkt mij echter toepasselijker met de literaire lezing van 16 november alvast vooruit te lopen op het
eeuwfeest van KVG-Roermond in 2018.
Daarom gaat de lezing over een bijzondere en zelfbewuste vrouw in de Literatuur van de Lage Landen,
namelijk Joke van Leeuwen.
Haar eigenzinnige werk is vele malen bekroond.
In 2015-2016 was zij bijvoorbeeld Dichter van de Nederlanden.
Kortom, een boeiende vrouw die met haar werk heel wat andere vrouwen (en mannen!) inspireert”.
Paul van Dooren heeft in de afgelopen jaren al heel wat lezingen voor ons gehouden (en verzorgt de
Cursus Literatuur); het zal ongetwijfeld weer een zeer interessante middag worden.

*
Vrijdag 24 november
Filmmiddag in Foroxity. Aanvang 14.00 uur. Kosten € 10,- p.p.
De titel van de film deze maand is: Victoria en Abdul.

Het waargebeurde verhaal van de buitengewone vriendschap tussen Koningin Victoria en een jonge klerk
uit India.
Wanneer Abdul vanuit India afreist om mee te werken aan de vieringen rond het Gouden Jubileum van de
Koningin, blijkt er een klik te zijn tussen hen beide. Terwijl Koningin Victoria steeds meer moeite heeft met
de strenge regels die haar positie als vorstin met zich meebrengt, wordt de band tussen de twee hechter.
De mensen om hen heen proberen alleen deze band te verbreken.
Hun vriendschap wordt echter steeds sterker en de Koningin gaat de wereld met andere ogen bekijken.
De verdere inleiding laten we graag over aan dhr. Verheul.
U kunt zich aanmelden voor deze film op de koffiemorgen van woensdag 1 november in PrinsHeerlijck in
de Neerstraat. U kunt zich ook telefonisch opgeven bij Annie Mooren, tel. 330868.
De prijs voor deze film incl. hapje en drankje is € 10,U dient per bank te betalen op rek.nr. NL74 RABO 0144 1218 08 t.n.v. KVG Roermond met vermelding van
“Film november”.
Aanmelden: uiterlijk op woensdag 22 november.
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In Memoriam
Mevrouw Lies van Hoef-Jacobs, oud lid. Overleden op 1 oktober op de leeftijd van 89 jaar.

Mededelingen
1. Hebt u zich aangemeld voor een cursus, of de film, of een excursie, of een wandeling, of bridge?:
In geval van verhindering dienst u zich af te melden bij degene waar u zich aangemeld hebt.
2. Voor activiteiten als de films en de excursies geldt: afmelden tot 48 uur van tevoren, anders is geen
restitutie mogelijk.
3. De verslagen en de fotoreportages van onze activiteiten staan op onze website onder
http://www.kvg-roermond.nl. Regelmatig kijken dus!!
4. Artikeltjes en verslagen van onze activiteiten gaan via Els Prins naar de website.
De foto-verslagen kunnen rechtstreeks naar de website worden gestuurd.
5. Wilt u voortaan uw convocaat per e-mail ontvangen? Laat het ons dan weten.
Stuur uw e-mailadres aan loes.schouten@ziggo.nl
6. Mocht u voor het bijwonen van de film willen parkeren in de parkeergarage bij Foroxity, dan kunt u
uw parkeerkaartje afstempelen bij de tafel waar u zich aanmeldt. Met deze stempel op uw kaartje
betaalt u dan slechts € 3,-- voor het parkeren.
.
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