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April 2018 
 

Paasgepeins 
  
Pa was éérste Paasdag jarig, 
en de twééde Paasdag Ma; 
Daardoor was 't díe Paasdag Ma's dag, 
Schoon 't ook Paasdag was voor Pa. 
Pa's feest was dus dubbel Paasfeest, 
En ziet, Ma's feest dat was Paas; 
('k Meen: op Ma's feest was het Paasfeest, 
Want Ma's feest valt niet op Pa's.) 
En ik weet nog goed wat Pa zei, 
toen Ma's kip een Paasei lei: 
Pa zei: 't Paasei is niet pa's ei! 
Ma zei: Paasei is van mij. 
Pa zei: Ma zei dus, dat Ma's ei 
Paasei was, maar niet voor Pa; 
Ma zei: Ma's ei is Ma's Paasei 
en Pa's ei is óók van Ma. 
     (bron onbekend) 

  

AGENDA: 
Woensdag  4 april KVG - koffiemorgen 
     ’s middags  Lezing ‘gezondheid’  
Woensdag 18 april Variétémiddag in Royal  
Vrijdag 20 april Film 
Donderdag 26 april Excursie naar Strijp S  

  

Woensdag 4 april KVG-Koffiemorgen - 10.30 - 11.30 uur in “PrinsHeerlijck”  

 
Inschrijving  voor Variétémiddag, excursie en film 

 

 

Woensdag 4 april – 14.00 uur – ’t Paradies - Roermond 

Lezing over ’Gezondheid’ door mevrouw Mary-Lou Baltser - van Goor. 
 
Wij nodigen u van harte uit voor de lezing: ‘Beroerte in de brede Zin’, door mevr. Van Goor, 
zij is neurologe. 
Jaarlijks worden 30,000 mensen in Nederland getroffen door een beroerte.  
Beroerte is de 3e doodsoorzaak en de meest voorkomend oorzaak van invaliditeit in Nederland.  
In de lezing zullen de verschillende vormen van beroerte, de oorzaken en risicofactoren en de 
laatste ontwikkelingen op het gebied van behandeling besproken worden.  
Daarnaast zal het werkgebied van de neuroloog toe gelicht worden.  
Er zal tijdens de lezing voldoende ruimte zijn tot interactieve deelname en het stellen van vragen. 
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Woensdag 18 april  
in het kader van 100 jaar KVG Roermond 

Variété-middag in het Royal theater 14.00 – 17.30 uur 
 

 

UITNODIGING 
Op woensdag 18 april een bijzondere Variétémiddag op het jubileumprogramma  

met verrassende artiesten. 

Deze middag vindt plaats in het oude Royal Theater op de Hamstraat in Roermond.  

Het theater zal bij velen van u herinneringen oproepen aan het filmbezoek in onze jonge jaren.  

Dit alleen al nodigt uit om er in dit feestjaar nog eens een middag te vertoeven.  

 

Het programma wordt ingevuld door talentvolle vrouwen uit Roermond e.o.: 

  

Susan Segers 
zanggroep FamFort  

en Annie Schreuders, verhalenvertelster over het leven van de vrouw. 
 

 Zij zullen zorgen voor een schitterende middag. 

 

De Variétémiddag begint om 14.00 uur.  

Om 13.30 uur gaan de deuren open en wordt ieder verwelkomd in de foyer van het Royal Theater.  

Iedere bezoeker ontvangt een consumptiebon voor een kopje koffie/thee of een glaasje frisdrank. 

Overige consumpties zijn voor eigen rekening.  

Vóór de voorstelling en in de pauze kunnen lootjes gekocht worden voor het schilderij dat gemaakt 

is tijdens de schildermiddag op 8 februari. Het kunstwerk wordt deze middag in de foyer 

tentoongesteld. Aan het einde van de voorstelling zal Ineke Kohl het winnende lot trekken.  

De opbrengst van deze loterij is bestemd voor ons project Melania. 

 

De entree voor deze middag bedraagt € 10,- (inclusief drankje).  

U kunt zich aanmelden tot uiterlijk 12 april tijdens de Koffiemorgen op 4 april in PrinsHeerlijck aan 

de Neerstraat of via de volgende mailadressen: 

Annette van Borren: a.van.borren@ziggo.nl  

Marja van de Ven: marjavandeven@home.nl  

Willemien Dirkx: wdirkx@xs4all.nl 

 

De aanmelding is definitief als € 10,-  is overgemaakt op bankrekening  NL55 RABO 0144 141647 

t.n.v. KVG Roermond o.v.v. naam (+ meisjesnaam) en Variété.  

Indien er nog plaatsen vrij zijn, zijn introducees van harte welkom.  

Voor hen bedraagt de entree € 12,50. Aanmelden van introducees kan vanaf 12 april. 

 

mailto:a.van.borren@ziggo.nl
mailto:marjavandeven@home.nl
mailto:wdirkx@xs4all.nl
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Vrijdag 20 april – 14.00 uur Foroxity Roermond – de film ‘Phantom Thread’.  
 

Wij nodigen wij u uit voor de film Phantom Thread, waarin 3-voudig 
Oscarwinnaar Daniel-Day-Lewis zijn allerlaatste rol speelt. 
 
De gerenommeerde couturier Reynolds Woodcock en zijn zus vormen samen 
het middelpunt van de glamoureuze Britse modewereld in het naoorlogse 
Londen van de jaren vijftig. 
Zij kleden zowel adel, de filmsterren, de dames van stand en vrouwen die 
pretenderen tot de high society te horen. 
Vrouwen komen en gaan in Woodrock’s leven en zij bieden deze verstokte 
vrijgezel zowel inspiratie als gezelschap. 
Maar dan ontmoet hij een jonge eigengereide vrouw, die al snel een vaste 
plaats in zijn leven verovert als zowel zijn muze als zijn minnares. 
 
Graag laten we de verdere inleiding over aan dhr. Verheul. 
 

U kunt zich inschrijven voor deze film op de Koffiemorgen van woensdag 4 april in PrinsHeerlijck. 
in de Neerstraat. De prijs voor de film is € 10,- incl. hapje en drankje na afloop. 
U kunt zich aanmelden bij Annie Mooren tel. 330868 of per e-mail anniemooren@planet.nl. 
Voor betaling: zie onder MEDEDELINGEN 
Aanmelding tot 18 woensdag april. 

* 
 

Donderdag 26 april dagexcursie naar Eindhoven STRIJP S 
 
Vertrek 09.00 uur vanaf de busparkeerplaats bij station Roermond. 
Rond 18.00 uur weer terug in Roermond. Kosten € 27,- p.p.  
De wandeling is niet geschikt als u moeilijk ter been bent. 
 
We gaan naar ‘STRIJP S’ in Eindhoven.  
Eindhoven is volop in ontwikkeling. 
‘STRIJP-S’ is de creatieve ‘stad’ op het 
oude Philipsterrein. Hier zijn verschillende 
historische gebouwen ongevormd tot een 
uniek stedelijk gebied. Een mix van wonen, 
werken en ontspannen in een creatieve sfeer. 
Na de koffie/thee met gebak zal een gids ons rondleiden. 
De wandeling, met bezoek aan verschillende gebouwen, eindigt bij de ‘FOODHALL’. 
Dit is een culinaire hotspot, waar je kunt ruiken, proeven, eten, drinken, kopen, koken én lunchen. U kunt 
hier op eigen gelegenheid iets nuttigen. 
Na de middagpauze brengen we een bezoek aan het bedrijf PIET HEIN EEK. 
Dit is een allround interieur designer, bekend geworden door het ontwerpen van meubels van steigerhout. 
We bezoeken de winkel, de showroom en een expositieruimte. 
Daarna brengt de bus ons naar het winkelcentrum van Eindhoven. Hier kunt u genieten van de nieuwe 
voorjaarsmode. Om 17.00 uur vertrekken we weer naar Roermond. 
 
De kosten voor deze dag zijn € 27,- p.p. inbegrepen: de bus, koffie met gebak, rondleiding met gids en fooi 
voor de chauffeur. 
Aanmelden op de KVG-Koffiemorgen op 4 april in PrinsHeerlijck of eerder bij Annie Mooren, tel. 330868 of 
per e-mail: anniemoorn@planet.nl. 

Voor betaling: zie  onder MEDEDELINGEN       * 

mailto:anniemooren@planet.nl
mailto:anniemoorn@planet.nl


 

4 

 

 

Vooraankondiging 
Donderdag 24 mei van 10.30 – 17.50 uur 
100-jarig jubileumfeest KVG Roermond,  

tevens sluitingsdag van het seizoen 
 

Riviercruise 
van Roermond naar het witte stadje Thorn op de Stadt Wessem van Rederij Cascade. 

 
Inschepen vanaf 10.30 uur: Riviercruisevoorziening Roermond nabij Arlo en DOC 
Let op: u kunt pas vanaf 10.30 uur aan boord! 
 
Uiterste inschrijfdatum 2 mei, tijdens de Koffiemorgen of per e-mail: anniemooren@planet.nl 
Uitsluitend leden kunnen inschrijven! Geen introducee. 
Kosten: € 15,- inclusief lunch, bezoek Thorn en een aantal consumpties 
U dient uitsluitend per bank te betalen op rekening NL 74 RABO 0144 1218 08 t.n.v. KVG 
Roermond, onder vermelding van Jubileumfeest 24 mei 2018, graag tevens (meisjes)naam 
vermelden! 

 
 

Donderdag 20 september 2018 
100-jarig jubileumfeest KVG Limburg 

 
Praktische informatie 

Op 20 september wordt het 100-jarig bestaan van KVG Limburg gevierd in de 
Oranjerie in Roermond.  
Het feestprogramma start om 10.00 uur met koffie of thee en wat lekkers, daarna 
volgt een feestelijk ochtendprogramma met een meditatieve opening,  
toespraken, o.a. van onze gouverneur, een modeshow en de bekendmaking van 
de opbrengst van onze sociale actie ten behoeve van laaggeletterdheid in onze 
provincie en in Tanzania.  

Na een feestelijke lunch wordt u getrakteerd op prachtige muziek van Guido Dieteren en Wendy 
Kokkelkoren en een presentatie ‘In zeven stappen naar geluk’ door Lisa Portengen.  
We sluiten af met een toost en lekkere hapjes.  
De hele dag staat onder leiding van onze dagvoorzitter Ria Oomen. Bij het naar huis gaan 
ontvangt u het naslagwerk ‘Samen de honderd voorbij’.  
 
De helft van de kosten wordt betaald door KVG Limburg, u betaalt een eigen bijdrage van € 17,50 
plus, - indien gewenst- , een parkeerkaart van € 8,- die geldt voor de hele dag.  
U kunt zich tot 20 mei aanmelden met vermelding van met of zonder parkeerkaart. 
Dit kan per e-mail: loes.schouten@ziggo.nl of tijdens de Koffiemorgen in PrinsHeerlijck.  
Het over te maken bedrag dient u gelijktijdig te storten op de Rabobankrekening: NL55 Rabo 
0144 1416 47  t.n.v. KVG Roermond onder vermelding van uw naam en “jubileumfeest KVG 
Limburg”.  
  
Uw afdelingsbestuur zorgt dat alle aanmeldingen en betalingen doorgegeven worden aan KVG 
Limburg.  
  

Wilma van der Poel, voorzitter KVG Limburg. 

mailto:anniemooren@planet.nl
mailto:loes.schouten@ziggo.nl
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MEDEDELINGEN 
 

 

  
Aanmelden en betalen bij Annie Mooren voor film en excursie: 
 
tel. 0475-330868 of anniemooren@planet.nl: 
 
Per bank:  onder vermelding van voornaam + achternaam + meisjesnaam 
Op rekeningnummer NL74 RABO 0144 1218 08 t.n.v. KVG Roermond o.v.v. …………….. 
 
Voor activiteiten als de film en de excursie geldt: afmelden kan tot 48 uur van tevoren, anders is 
geen restitutie mogelijk. 

 

• Op zaterdag 21 april organiseren Stichting Meer Kleur en Kwaliteit,  Zijactief Limburg, Kath. 
Vrouwenbeweging, KVG, en Kenniscentrum FAM in het licht van Internationale 
Vrouwendag een congres met als thema: ‘Een persoonlijke ontdekkingstocht, verken je 
grenzen en werk aan je eigen kracht’. 
 
Plaats: Het Forum Roermond.  
Voor meer info tel. 0475 381781 of www.zijactieflimburg.nl 
Aanmelden vóór maandag 16 april bij Zijactief@zijactieflimburg.nl 

 

• De website:  
Zoals u weet  staan de verslagen en de fotoreportages van onze activiteiten op onze eigen 
website onder www.kvg-roermond.nl. 
 
- Het jaarboekje 2017 – 2018 vindt u onder  WELKOM ’  
 
- Verslagen en aankondigingen vindt u bij NIEUWS. 
 

mailto:Zijactief@zijactieflimburg.nl
http://www.kvg-roermond.nl/

