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Januari 2019 
 

 
 

Geluk is geen kathedraal, 
Misschien een klein kapelletje..   
Geen kermis luid en kolossaal, 
Misschien een carrouselletje. 

 
Geluk is geen zomer van smetteloos blauw, 
Maar nu en dan een zonnetje. 
Geluk dat is geen zeppelin, 
’t is hooguit ’n ballonnetje    

Toon 

 
AGENDA 

 

Vrijdag 4 januari   Nieuwjaarsborrel     
Vrijdag 11 januari  Lezing  ‘Russische Vrouwen’  
Woensdag 23 januari Excursie naar orgelbouw 
Vrijdag 25 januari  Film 
 

 
Uitnodiging 

voor de 
 

NIEUWJAARSBORREL 
 

VRIJDAG 4 JANUARI 2019 
14.00 uur - 16.00 uur 

DE GRAASJ ROERMOND 
Knevelsgraafstraat 21, 6041 GP Roermond 

 
Het bestuur nodigt u uit om in de Graasj elkaar alle goeds toe te wensen voor het nieuwe jaar. 
Wij proosten samen met onze voorzitter Rinie Schreurs op een mooi jaar met veel gezamenlijke 
activiteiten en gezellige bijeenkomsten. 
 
U kunt zich hiervoor al opgeven tijdens de Koffiemorgen in ’t Paradies op woensdag 5 december  
of bij Loes Schouten per mail: loes.schouten@ziggo.nl.  
 
Na 5 december is het, om organisatorische redenen, niet meer mogelijk om u hiervoor aan te 
melden. 
. 

 



 

2 

 

Vrijdag 11 januari 
Lezing: ‘Russische Vrouwen’ door dhr. Rob Dijcks in ’t Paradies – 14.00 uur. 
 
Rob Dijcks geeft een presentatie over het leven van de Russische vrouwen die door 
de Tweede Wereldoorlog in Beesel, Reuver, Swalmen en Belfeld terecht zijn 
gekomen.  
Hij doet dit aan de hand van het levensverhaal van zijn grootmoeder Olga Levels – 
Medwedowa (1925-2013) over wie hij in 2014 een boek schreef.  
Na het verschijnen van dit boek kreeg hij veel reacties van familieleden van de 
andere Russische vrouwen.  
Enkele van deze bijzondere levensverhalen heeft hij ook verwerkt in deze lezing.  
De lezing is een ode aan al die sterke Russische vrouwen wier verhaal niet verloren mag gaan. 
 
Bij de presentatie worden veel foto’s,  veel filmbeelden (onder andere van de TV uitzending “Van 
Gewest tot Gewest”  uit 1984) en muziekfragmenten getoond over deze vrouwen.  
Ook is er ruim aandacht voor de geschiedenis van de politieke ontwikkelingen in Rusland en 
Oekraïne die vandaag de dag nog een belangrijke rol spelen.  
Voor meer informatie zie ook:  www.alleendenachtegaal.nl 

*** 
Vrijdag 25 januari 

Filmmiddag in Foroxity. Aanvang 14.00 uur. 
Prijs p.p. € 10,- inclusief hapje en drankje. 
 
Graag nodigen wij u uit voor de 1e film in het nieuwe kalenderjaar  
 
De titel van de film is ‘The Children Act’ naar het gelijknamige boek van 
Book-Prize winnaar Ian McEwan. 
 
Fiona Maye (Oscar winnares Emma Thompson) is een gerespecteerd rechter aan het 
Hooggerechtshof waar ze bekend staat om haar professionele en weloverwogen uitspraken 
binnen het complete familierecht. 
Wanneer haar huwelijk met Jack lijkt te bezwijken onder haar toewijding voor het vak stort Fiona 
zich op een ingewikkelde zaak. 
 
De verdere inleiding laten we graag over aan dhr. Verheul. 
 
U kunt zich aanmelden voor deze film op woensdag 5 december a.s. tijdens de Koffiemorgen. 
U kunt zich ook telefonisch opgeven bij Annie Mooren, telefoon 0475-330868.  
Betaling: zie tekst met rekeningnummers o.v.v. ‘Film januari’. 
 

*** 

Woensdag  23 januari 2019 
ORGEL - EXCURSIE 

Middag-excursie naar Verschueren Orgelbouw in Ittervoort 
én naar het nieuwe orgel in de kathedraal te Roermond. 

 
De aankondiging van deze excursie kunt u lezen in het convocaat van december. 
De inschrijving hiervoor was op 5 december tijdens de Koffiemorgen. 
 

*** 

http://www.alleendenachtegaal.nl/
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Vooraankondiging 
 

Voorjaarsreis 2019 
7-daagse busreis naar de Zuidkust Engeland 
van zondag 2 juni tot en met zaterdag 8 juni 

 
Dit voorjaar gaan we naar Engeland! 
Op 2 juni vertrekken we vanaf Roermond via Brussel-Gent naar Calais, waar we de boot nemen 
naar Dover. 
In Engeland bezoeken we het mooie plaatsje Rye en we installeren ons voor 6 nachten in het 
Mansion Lions Hotel in Eastbourne. 
Van daaruit maken we excursies naar o.a. Hever Castle, eens het verblijf van Anna Boleyn; naar 
Chartwell, eens het verblijf van Churchill; naar het subtropische eiland Wight (boot vanaf 
Porthmouth), favoriet adres van koningin Victoria, naar het Seven Sisters Countrypark, en naar de 
bekende tuin Sissinghurst.                             (Wijzigingen in het programma voorbehouden) 
 
De prijs voor deze 7-daagse busreis is rond de € 600,-.  
Op basis van half pension. 
Toeslag 1-persoonskamer: € 150,-           In het convocaat van februari leest u hier meer over. 

 
Mededelingen 

 
- Voor activiteiten als de films en de excursies geldt: afmelden tot 48 uur van tevoren, anders is geen 

restitutie meer mogelijk. 
 
- Zoals u weet zijn bij onze lezingen, excursies en films ook introducés van harte welkom.  

Voor de lezingen vragen wij van de introducés € 2,50, voor de excursies is dit bedrag € 5,-- extra. 
Bij de films is er geen meerprijs. Wilt u, als u een introducé meebrengt, ervoor zorgen dat dit bedrag wordt 
afgerekend bij één van de aanwezige bestuursleden. Waarvoor onze dank. 
 

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

- Heeft u 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 ons spaart het kosten en werk. Stuurt u dan even uw e-mailadres aan: loes.schouten@ziggo.nl en wij 
zorgen ervoor dat u uw convocaten per mail krijgt. 

*** 

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  Sluitingsdag     Excursies                              
Clubs         Reis 
Cursussen        Film 
Kerstviering             Nieuwjaarsreceptie 

http://www.kvg-roermond.nl/
mailto:loes.schouten@ziggo.nl
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DAGEN VOOR ALLEENGAANDEN 
 

donderdag 21 maart in Venray.  
De Witte Hoeve 
of 
donderdag 4 april in Nederweert-Eind.  
Zaal van de Nieuwenhoven 
of 
donderdag 11 april in Heerlen.  
Auberge de Rouch. 
 
Meer informatie en inschrijving vóór 11 maart 
Zijactief@zijactieflimburg.nl 
Tel. 0475 38 17 81 
 

 

Wij wensen u een gelukkig Nieuwjaar!  

mailto:Zijactief@zijactieflimburg.nl

