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April 2019
Codes
Ooit begon het met een pincode, die moest je maar gebruiken, om geld uit de muur te halen….
Daarna explodeerde de vraag naar
nummers en getallen die, raar maar waar,
ons leven gingen bepalen…..
Een ID nummer, een streepjescode en, ver ervoor,
je bankrekening natuurlijk want tja,
dat moest wel hoor.
En nu wordt er meer en meer gewerkt
met codes die IK keer op keer vergeet.
Het is niet grappig, het is niet leuk,
al ligt de rest hier in de spreekwoordelijke deuk,
want je moet het zo moeilijk mogelijk maken
zodat niemand je code kan kraken.
Nou, DAT is me gelukt, alweer,
want ZELFS ik weet ‘m niet meer!
(bron onbekend)

AGENDA:
Woensdag 3 april
’s middags
Dinsdag 9 april
Woensdag 17 april
Vrijdag 26 april

KVG - Koffiemorgen
Lezing ‘Dukas’
2e excursie naar museum Voorlinden
Lezing NVVE
Film

Woensdag 3 april KVG-Koffiemorgen – 10.30 – 11.30 in ‘t Paradies
Inschrijving voor de film

Woensdag 3 april – 14.00 uur – ’t Paradies - Roermond
Lezing over ‘Dukas’ door Rose Marie Hendrikx.
De Franse componist Paul Dukas werd in 1897 op slag beroemd met zijn symfonisch
gedicht ‘Tovenaarsleerling’ (L’apprenti Sorcier). Hierin verklankt hij op een heel
beeldende en fantasierijke manier een ballade van Goethe. De vertelling gaat over een
tovenaarsleerling die zijn magische krachten wil uitproberen als zijn meester niet thuis is. Maar de
jonge knaap heeft het nog niet onder de knie en het loopt erg uit de hand. De compositie van
Dukas was vanaf de eerste uitvoering populair, maar werd in 1940 wereldberoemd toen Mickey
Mouse de rol van de leerling kreeg in de Disneyfilm ‘Fantasia’.
Musicologe Rose-Marie Hendrikx neemt u mee in het humoristische muzikale verhaal van
L’apprenti Sorcier.
*
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Dinsdag 9 april 2e dagexcursie naar museum Voorlinden
Vertrek om 7.45 vanaf busstation Roermond.
De inschrijving voor deze bijzondere excursie heeft in maart al
plaatsgevonden.

*
Vrijdag 26 april – 14.00 uur Foroxity Roermond – de film ‘Green Book’.
Let op
Misschien is het aan uw aandacht ontsnapt,
maar vanaf 1 januari van dit jaar kost de filmmiddag € 10,50
incl. hapje en drankje na afloop.
Graag nodigen wij u uit voor de film van de maand april.
De met Oscars bekroonde film ‘Green Book’ is een hartverwarmend verhaal over de lompe
Italiaanse uitsmijter en een verfijnde concertpianist. Tot ze gedwongen worden samen te werken
en hierdoor hun verschillen opzij moeten zetten, om de meest onvergetelijke reis van hun leven te
maken.
Tijdens hun reis worden ze geconfronteerd met hun tegengestelde persoonlijkheden, gevaar en
racisme maar ook met onverwachte menselijkheden en een grote dosis humor.
Om veilig thuis te komen zullen zij hun verschillen aan de kant moeten zetten en zo ontstaat een
bijzondere vriendschap.
De verdere inleiding laten we graag over aan dhr. R. Verheul.
U kunt zich inschrijven voor deze film op de Koffiemorgen van woensdag 3 april in ’t Paradies
U kunt zich aanmelden bij Annie Mooren tel. 330868 of per e-mail anniemooren@planet.nl.
Voor betaling: zie tekst met rekeningnummers
Aanmelding tot woensdag 24 april.

*
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
Clubs
Cursussen
Kerstviering
Nieuwjaarsreceptie

Excursies
Reis
Film € 10,50

De website:
Zoals u weet staan de verslagen en fotoreportages van onze activiteiten op onze eigen website
onder www.kvg-roermond.nl.
Het jaarboekje 2018 – 2019 vindt u onder CONVOCATEN/JAARBOEKJE.
Verslagen en aankondigingen/wijzigingen vindt u bij NIEUWS.
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