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December 2018

Er is meer dan je eigen straatje
Het houdt niet op bij onze grens
Zij gaan echt tot en door het gaatje
en helpen de verloren medemens.
Als je wil, dan loopt de straat niet dood
Dan ligt de wereld voor je open.
Zoals ooit de eerste idealist besloot
gewoon door te blijven lopen.
(FV)

10 december Internationale Dag van de Mensenrechten.

AGENDA
Woensdag 21 november Canon van Roermond!
Woensdag 28 november Melania i.p.v. 21 november !
Woensdag 5 december
Vrijdag 14 december
Vrijdag 21 december

KVG-Koffiemorgen
Film
Kerstbijeenkomst in Oolderhof

Woensdag 5 december - KVG-Koffiemorgen
van 10.30 tot 11.30 uur – in ’t Paradies’.
KVG-Koffiemorgen met inschrijving december- én januari-activiteiten.
- de film van 14 december
- de Kerstbijeenkomst van 21 december in Oolderhof
-

de nieuwjaarsborrel van 4 januari
de excursie van 23 januari
de film van 25 januari

Picasso
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Vrijdag 14 december
Filmmiddag in Foroxity. Aanvang 14.00 uur.
€ 10,- p.p. inclusief hapje en drankje.
De film van deze maand is ‘Book Club’ een komedie op verzoek van velen,
met in de hoofdrollen Jane Fonda, Diane Keaton e.a.
Het leven van 4 hartsvriendinnen zal nooit meer hetzelfde zijn nadat ze
‘Fifty Shades of Grey’ hebben gelezen in hun maandelijkse boekenclub.
Door het aanwakkeren van een oude vlam of door nieuwe romances
inspireren ze elkaar aan een nieuw hoofdstuk van hun leven te beginnen.
Misschien wel het beste hoofdstuk tot nu toe…….
De bijbehorende inleiding laten we ons graag vertellen door dhr. Verheul.
U kunt zich voor de film inschrijven op de Koffiemorgen van 5 december in ‘t Paradies.
U kunt zich ook telefonisch opgeven bij Annie Mooren, telefoon 0475-330868.
Betaling: zie tekst met rekeningnummers o.v.v. Film December

UITNODIGING
Vrijdag 21 december – KVG Kerstviering - 14.30 uur
Restaurant Oolderhof, Broekstraat 35, Herten.
Het zal een bijzondere Kerstviering worden in het jaar van het 100-jarig bestaan, tevens is het de
sluiting van ons Jubileumjaar. Daarom vieren we dit dan ook extra feestelijk.
Vrijdag 21 december bent u om 14.30 uur welkom bij restaurant Oolderhof, waar u wordt
ontvangen met een kopje koffie of thee met iets lekkers erbij.
De voorzitter, Rinie Schreurs, zal u welkom heten en samen met u het feestjaar doornemen.
We gaan nog eens nagenieten van de feestelijke activiteiten van het afgelopen jaar.
Deken R.N. Merkx zal hierna een overweging uitspreken.
Na afloop kunt u weer genieten van een uitgebreid buffet, dit jaar extra feestelijk klaargemaakt
door de Oolderhof keukenbrigade.
Om ongeveer 19.30 uur zal de voorzitter de dag afsluiten.
U kunt zich tijdens de Koffiemorgen op woensdag 5 december a.s. inschrijven of bij Loes
Schouten per e- mail loes.schouten@ziggo.nl.
Om organisatorische redenen is inschrijving mogelijk tot 5 december.
Mocht u onverwacht verhinderd zijn, dan dient u zich ook af te melden bij Loes Schouten.
Mededelingen: Tijdens de Kerstviering in Oolderhof worden er weer een aantal
handwerkproducten aangeboden, gemaakt door onze handwerkclub. De opbrengst is voor het
Melania project.
Kosten : € 23,50 p.p.
Betaling: Zie tekst met rekeningnummers o.v.v. van ‘Kerstviering’.
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Woensdag 23 januari 2019
ORGEL - EXCURSIE
Middag-excursie naar Verschueren Orgelbouw in Ittervoort
én naar het nieuwe orgel in de kathedraal te Roermond.
We gaan met auto’s!
Tijd excursie: 13.30 tot 17.30 uur.
Maximaal aantal deelnemers is 44. Er worden 2 groepen gevormd.
De groep wordt in twee gesplitst, halverwege de tijd wordt gewisseld.
Kosten: € 10,- p.p. plus € 2,50 aan de chauffeur geven, die rijdt.
Adres: Verschueren Orgelbouw BV, Oceanië 4, 6014 DB Ittervoort, parkeren bij bedrijf.
Kathedraal Roermond, Markt, Roermond, parkeren achter de kathedraal, links om de kerk
rijden en terug lopen naar het Bezoekerscentrum.
Wie wil rijden? Bij aanmelding opgeven!
Deze excursie is niet geschikt voor als u moeilijk ter been bent.
Wij brengen vandaag een bezoek aan de firma, die het orgel in de kathedraal heeft gerestaureerd.
In volle glorie, met een prachtige klank, staat het weer te stralen in de kerk.
Veel mensen hebben hun steentje bijgedragen om dit te verwezenlijken.
Nu het klaar is, krijgen we een exclusief kijkje achter de schermen, waar je anders nooit komt.
De directeur, dhr. Johan Zoutendijk en nog een medewerker leiden ons rond.
Het bedrijf bouwt, restaureert en onderhoudt orgels.
Sinds de oprichting in 1891 is ruime ervaring opgedaan met nieuwe technieken en orgeltypes.
Het werkterrein strekt zich uit van Scandinavië tot Spanje en Italië.
Een betrokken, ervaren en kundig team staat garant voor vakwerk van artistiek en technisch hoog
niveau.
Groep 1 begint om 13.30 uur met een rondleiding op het bedrijf in Ittervoort,
Groep 2 begint om 13.30 uur met een rondleiding in de kathedraal.
Rond 14.30- 15.00 u kunnen beide groepen wisselen, zodat iedereen zowel het orgel in de
kathedraal als de werkplaats kan zien.
U krijgt nog te horen bij welke groep u bent ingedeeld.
Aanmelden: op de Koffiemorgen van 5 december in ‘t Paradies,
of eerder bij Annie Mooren per telefoon 0475-330868 of via de mail anniemooren@planet.nl.
Deelname in volgorde van aanmelding en betaling.
Betaling: zie tekst met rekeningnummers o.v.v. “Excursie Verschueren Orgelbouw”
***

In Memoriam

Leny Hutschemaekers
Ria van Gessel
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oud lid overleden op 30-10-2018

89 jaar

lid

84 jaar

overleden op 03-11-2018

Naar welk rekeningnummer moet u overmaken voor diverse activiteiten:
NL55 RABO 0144 1416 47

naar NL74 RABO 0144 1218 08

t.n.v. KVG Roermond

t.n.v. KVG Roermond

- Contributie
- Evenementen
Openingsdag
Clubs
Cursussen
Kerstviering

Sluitingsdag

Excursies
Reis
Film

Nieuwjaarsreceptie

Mededelingen
-

Geeft u zich op voor de kerstviering in Oolderhof?
Wilt u zich dan op 21 december bij aankomst in Oolderhof melden bij de organisator?

-

Zijn er nog mensen die een pasfotootje of gelijkwaardigs willen inleveren voor het jubileumboek,
dat kan nog. Stuur naar Els Prins (zie jaarboekje)

-

Voor activiteiten als de films en de excursies geldt: afmelden tot 48 uur van tevoren, anders is
geen restitutie meer mogelijk.

-

Verslagen en fotoreportages van onze activiteiten, en wijzigingen in het programma, staan op
onze website: www.kvg-roermond.nl. Regelmatig kijken dus.
-
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