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VOL
Wij hebben geen lagunes in ons land, of binnenzeeën
Geen troggen en geen baaien en geen tropisch regenwoud
Geen bergmassief zoals de Alpen of de Pyreneeën
Er is geen bergtop die zich tot de Matterhorn verhoudt
Er zijn ook geen ravijnen of Grand Canyons of kloven
Alleen het Geuldal, maar dat is een dal en geen ravijn
We hebben in ons land ook nergens toendra’s of mangroven
Geen geisers en geen gletsjers en geen enkele woestijn
Wij hebben geen vulkanen geen koralen en geen riffen
Geen ijs, geen archipellen, geen plateaus, geen poolgebied
Geen fjorden en geen kapen en geen rotskust en geen kliffen
Zo overdreven vol is Nederland dus ook weer niet
Kees Thorn

AGENDA
Woensdag
Dinsdag
Donderdag
Woensdag
Vrijdag

5 februari
11 februari
13 februari
19 februari
28 februari

KVG-Koffiemorgen
Lezing Mondriaan
Bijeenkomst voor alle leden van 80+
Excursie naar Amsterdam
Film

zie pagina 3

Woensdag 5 februari KVG-Koffiemorgen in ’t Paradies van 10.30 - 11.30 uur
Inschrijving voor: de film, de excursie en de Voorjaarsreis.

Is dit iets voor u ………
Vanaf het nieuwe KVG-seizoen 2019-2020 zijn enkele nieuwe leden tot het afdelingsbestuur
toegetreden. Daar zijn we uiteraard heel blij mee. Met een voltallig bestuur kunnen we een
gevarieerd programma blijven bieden aan onze leden.
Ieder jaar zijn er ook bestuursleden die er al vaak een lange termijn op hebben zitten en zich ook niet
meer herkiesbaar stellen. Dit verenigingsjaar is er nog voor alle activiteiten een bestuurslid actief.
Wij realiseren ons dat dat ook heel kwetsbaar is. Bij ziekte of anderszins hebben we een probleem.
We weten ook al dat komend jaar een paar bestuursleden gaan aftreden.
Daarom zijn we op zoek naar nieuwe dames die als commissielid mee willen denken over het
maandelijks organiseren van een lezing of excursie.
Toetreden tot het bestuur is dus niet noodzakelijk. Mocht u interesse hebben om aan zo’n commissie
deel te nemen schroom dan niet, laat het ons weten en neem contact op met een van de
bestuursleden.
Willemien Dirkx
voorzitter
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Dinsdagmiddag 11 februari
Lezing door dhr. Frijns over Mondriaan - 14.00 uur - in ’t Paradies.

Piet Mondriaan (1872 – 1944)
Vraag je aan mensen wat ze van het werk van Mondriaan vinden dan wordt er meestal
zeer lovend gesproken over zijn vroege landschappen die lekker los in de verf zitten en
fraai van kleur zijn.
Deze bewondering slaat dan om in de verbazing over het feit dat hij dit fraais ingeruild
heeft voor die strakke en strenge geometrische abstracties waarmee hij wereldberoemd
geworden is.
“Waarom deed hij dat?” is dan meestal de afsluitende vraag die vergezeld gaat met
dezelfde vragende blik in de ogen.
In
In de lezing van 11 februari zal Harrie Frijns het antwoord op deze vragen geven door op
zeer gedetailleerde wijze het oeuvre van Mondriaan door te nemen, maar ook door zich
te verdiepen in het theosofische gedachtegoed.
Mondriaan werd in 1911 lid van de Theosofische Vereniging en is dat zijn leven lang
gebleven.
Zelf zegt hij dat de theosofie de basis gelegd heeft voor zijn weg naar abstractie.
Die weg gaan we volgen en we zullen zien dat hij door zijn calvinistische aard bijna
vastgelopen was in dogmatische starheid.
Maar gelukkig dwong het streven naar schoonheid en evenwicht hem om open te blijven
staan voor het nieuwe en onbekende.
Aansluitend aan de lezing zal dhr. Frijns een kleine PowerPointpresentatie geven over de
inhoud van de cursus "wat is schoonheid?".
Een 12-delige cursus, die in 2 jaar wordt gegeven op de woensdagmiddag in de jaren 2020 2021 en 2021- 2022.
Verdere uitleg hoort u deze middag en kunt u vervolgens lezen in het jaarboekje van
aankomend jaar.

Woensdag 12 februari NIEUW !
in ’t Paradies om 14.00 uur in de Lou Horbach zaal
Komend jaar willen wij gespreksgroepen gaan vormen, om met elkaar van gedachte
te wisselen over diverse onderwerpen.
Dat kunnen onderwerpen zijn uit de "kletspot", maar ook actuele onderwerpen.
Dit in navolging van KVG Venray, waar deze groepen al een aantal jaren een succes zijn.
Graag willen wij geïnteresseerden uitnodigen voor het geven van verdere informatie en
uitleg over de bedoeling van een gespreksgroep.
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Donderdag 13 februari
in De Graasj van 12.00 tot 14.30 uur

Uitnodiging voor alle leden van 80 jaar of ouder.
Geachte mevrouw,
Met veel plezier nodigen wij u uit voor een gezellige, nostalgische
bijeenkomst. Er is alle gelegenheid om foto-albums van KVG-activiteiten
te bekijken en samen herinneringen op te halen.
U wordt ontvangen met een kopje koffie en iets lekkers uit de “oude doos”.
De lunch wordt geserveerd tussen 12.00 en 14.00 uur.
De bijeenkomst vindt plaats in de Graasj te Roermond aan de Knevelgraafstraat 21.
(Er is parkeergelegenheid).
Kosten € 12.50.
U kunt zich aanmelden op de Koffiemorgen van 5 februari of telefonisch bij
Annie Mooren, tel. 0475-330868 en het bedrag overmaken op bankrekeningnummer
NL 55 RABO 0144 1218 08 onder vermelding van ‘De Graasj’.
Met vriendelijke groet,
KVG Roermond: Loes Schouten, Marja van de Ven, Francien Hendrix.

Woensdag 19 februari

Excursie

Dagexcursie naar ‘GASSAN DIAMONDS’ en museum de ‘HERMITAGE’ in Amsterdam.
8.00 uur: vertrek vanaf het station in Roermond.
19.00 uur: verwachte terugkomst in Roermond
Prijs: Met Museumkaart:
€ 33,50
Zonder Museumkaart:
€ 49,00
Met BankGiro Loterij VIP-KAART: € 31,00
Lift aanwezig!
De lunch, het kopen van diamanten en de afsluiting zijn voor eigen rekening.
“ JUWELEN!....... SCHITTEREN AAN HET RUSSISCHE HOF “
In de morgen bezoeken we 'GASSAN DIAMONDS B.V’.
Na de ontvangst met koffie/thee/gebak krijgen we aansluitend uitleg over het bewerkingsproces van
ruwe diamant tot geslepen briljant. Uitleg over de kwaliteitsbepaling van de diamant wordt gegeven in
de showroom.
Gassan Diamonds B.V. is gevestigd in de prachtige gerestaureerde, oorspronkelijk door stoom
aangedreven, diamantslijperij, gebouwd in 1879.
Om 12.00 uur brengt de bus ons naar de HERMITAGE voor de lunch, (voor eigen rekening), en voor
de tentoonstelling “Juwelen!.... schitteren aan het Russische hof” met audiofoon.
Juwelen van voorname modehuizen als Cartier, Tiffany en Fabergé in het Winterpaleis van de
tsaren.
Bezoek ook de bijzondere museumwinkel.
We sluiten af in het museumcafé op eigen kosten.
Om 16.15 uur zitten we weer in de bus voor de terugreis naar Roermond.
Onderweg naar huis krijgt u nog een broodje en drinken!
U kunt zich opgeven op de Koffiemorgen in ‘t Paradies op 5 februari tot 11.30 uur of voor die tijd bij
Annie Mooren, tel. 330868 of per e-mail: anniemooren@planet.nl.
Bij opgave vermelden of u een museumkaart, een BankGiro Loterij VIP kaart, of geen kaart heeft.
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BETALEN IS AANMELDEN! Deelname in volgorde van aanmelding en betaling.
Voor betaling: zie tekst met rekeningnummers met vermelding: Excursie Amsterdam.
De prijs van deze excursie is bovenaan vermeld.
Bij de prijs is inbegrepen: de bus, koffie/thee/gebak, de entree, audiofoon, broodje/drinken en de fooi
voor de chauffeur.

Vrijdag 28 februari FILM
Graag nodigen wij u uit voor de film van de maand februari.
Aanvang 14.00 uur. Zaal open vanaf 13.30 uur.
Op veler verzoek is het de film ‘Judy’ geworden en is te zien op vrijdag 28 februari in Foroxity.
Renée Zellweger is de legendarische Judy Garland in de gelijknamige speelfilm ‘Judy’.
Nadat haar carrière in Amerika op een laag pitje is komen te staan, reist Judy in 1968
af naar Londen voor een reeks uitverkochte theatershows.
Hiermee hoopt ze genoeg geld te verdienen om een stabiel leven te kunnen creëren
voor haar kinderen die in Amerika zijn achtergebleven.
Judy leeft al sinds dat ze een kind-ster was op medicijnen en drank. Er zijn mensen die
van haar proberen te profiteren wanneer zij in de war is en juist simpelweg gelukkig wil
zijn met haar gezin en haar eigen keuzes wil maken.
Ondersteund door de bekende liedjes, waaronder ‘Somewhere Over the Rainbow’, vertolkt Renée op
indrukwekkende wijze de rol van deze grootheid en laat zien hoe fragiel en kwetsbaar Judy Garland
heeft geleefd.
De verdere inleiding laten we graag over aan dhr. Verheul.
U kunt zich inschrijven voor de film op woensdag 5 februari in ’t Paradies of telefonisch bij Annie
Mooren, tel. 330868.
De prijs voor deze film bedraagt € 10,50 incl. hapje en drankje.
Voor de betaling van de film: zie tekst met rekeningnummers.
Aanmelden uiterlijk tot woensdag 26 februari.

In Memoriam
Mevrouw Ans Conijn
lid, overleden op 17 september 2019, 92 jaar
Mevrouw Zita Droessen
lid, overleden op 24 december 2019, 76 jaar
Mevrouw Tiny Schyns, oud lid, overleden op 5 januari 2020, 83 jaar

NL55 RABO 0144 1416 47
t.n.v. KVG Roermond

Naar welk rekeningnummer ?
naar NL74 RABO 0144 1218 08
t.n.v. KVG Roermond
- Excursie v.a. € 31,00
- Reis € 675,- Film
€ 10,50

- Contributie
- Evenementen: Openingsdag
Kerstviering
Nieuwjaarsreceptie
Sluitingsdag

Aanmelden bij Annie Mooren
Of tijdens de Koffiemorgen.
Sluitingsdatum: eind Koffiemorgen.

Betalen is aanmelden
________________________________
- Clubs
- Cursussen
EP2020.02
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KVG Voorjaarsreis 2020
7 dagen Oostzeekust
van vrijdag 5 juni tot en met donderdag 11 juni 2020.
Reissom:

€ 675,-

Introducé mogelijk tegen meerprijs van € 25,-

Toeslag eenpersoonskamer: € 90,- . Beperkt beschikbaar!
Vrijdag 5 juni: 08.00 uur vertrek vanaf station NS Roermond naar Essen voor een koffiestop met
gebak en tevens een bezoek brengen aan het prachtige Villacomplex van de familie Krupp.
Na de lunch naar hotel Bottchers nabij Hamburg, waar we 2 nachten verblijven.
Zaterdag 6 juni: Vandaag besteden we de hele dag in Hamburg; stadstour met gids, én een
boottocht door de haven.
Zondag 7 juni: We vertrekken naar het mooie kasteel Ludwigslust voor bezoek en koffiestop.
Vervolgens bezoeken we het Slot Schwerin, stamslot van Prins Hendrik. Tevens middagpauze.
Hierna doorreis naar ons hotel Seeblick in Barhöft nabij Rügen.
Maandag 8 juni: Vandaag bezoeken we het Eiland Rügen en maken hierover een interessante
rondrit met een plaatselijke gids.
Dinsdag 9 juni: Vandaag bezoeken we eerst het mooie stadje Stralsund daarna gaan we weer naar
Rügen en verblijven hier na de middag op een der mooiste plaatsen van het eiland.
Woensdag 10 juni. We verlaten ons Hotel Seeblick en gaan op bezoek in Rostock. We maken een
stadstour met gids. Vervolgens vertrekken we naar Hotel Bottchers (weer bij Hamburg) voor onze
laatste overnachting.
Donderdag 11 juni: Laatste dag van onze reis; we bezoeken nog even het grote Monument Porta
West Falica, tevens lunchgelegenheid. Vervolgens naar Grathem voor het afscheidsdiner en terug
naar Roermond.
In de reissom inbegrepen: vervoer per comfortclass touringcar. Koffie + gebak op de heenweg.
Verzorging op basis van half pension.
Gidsen, boottocht
Einddiner Grathem
Niet inbegrepen: Drankjes aan tafel, de lunches
U dient zelf te zorgen voor een annulerings- en/of reisverzekering.
Aanmelden: op de Koffiemorgen van 5 februari 2020 of bij Annie Mooren: tel. 0475-330868.
Betalen van de totale reissom vóór 29 februari.
Zie tekst met rekeningnummers.
U ontvangt de reisbescheiden enkele weken voor vertrek.
Adres: Hotel Bottchers (nabij Hamburg)
Tel. 0049 – 4108 7147
Hotel Zum Seeblick (nabij Rügen)
Tel. 0049 – 38323 81305

Bremerstrasze 44, 21224 Rosengarten.

Am Hafen 2,
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8445 Barhöf.

