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November 2016
Tcoh is het leseabar
Ik zie u al vrearsensd kiejkn,
als u het lzeen sartt,
de ognewnoe wodeorn,
dit srichjven is arapt.
Neen, ik kan u niet bderieegn,
dzee wodeorn ligeen neit,
er is heir ehct geen tucrje,
u kan gwooen leezn wat u zeit.
Uw hesrneen, daar in uw hfood,
zij weetn ehct wel raad,
om al die veerdme wdeoorn,
te vestaarn heel acuracat.
U dnket heir aells te lzeen,
maar zo wkret het lzeen niet,
u kjikt naar wodeorn niet naar leertts,
zdoat u de beketeins zeit.
De letrtes deon er ehct neit toe,
ze moegn wilkeuleirg saatn,
zonalg de eretse en lasttae letetr,
maar op hun ptaaslje saatn.

(bron okneebnd)
*

AGENDA
Woensdag
2 november :
’s middags
Dinsdag
15 november :
Donderdag 17 november :
Dinsdag
22 november :
Vrijdag

25 november :

KVG-Koffiemorgen
Lezing over Troost
Excursie naar Holbox in Echt
Lezing ‘Nederland Leest’
Handwerkverkoop Melania (is een dag eerder dan in het
jaarprogramma staat vermeld)
Film
*

Woensdag 2 november – 10.30 tot 11.30 uur in ‘PrinsHeerlijck’- Neerstraat 19.
KVG-Koffiemorgen met inschrijving voor de excursie naar Echt, en de film Tonio.
*
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Gees

Woensdag 2 november – 14.00 uur – het Witte Kerkje -.
Lezing: ‘Mensen van voorbij’. door dhr. Evert van der Veen.
Pastor Evert van der Veen staat deze middag stil bij diepingrijpende levenservaringen van de dood en de
schaduwen die deze over onze levens kan werpen.
1. Leven is loslaten: als moeder laat je je pasgeboren kind los, als
ouders soms je volwassen kind. Loslaten van je idealen of je
gezondheid, je eigen ouders en tenslotte jezelf. Er zijn veel vormen van
verlies die we tijdens onze levensweg kunnen ontmoeten, menigmaal is
het zelfs een bittere confrontatie.
2. Wat is rouw en wat doét het met je? We spreken over
rouwverwérking en rouwproces maar is de praktijk vaak niet
ingewikkelder en anders?
3. Er zijn veel wegen waarlangs iemand troost kan ontvangen. Is het
moeilijk om iemand te troosten? Troost is net zo persoonlijk als een
mensenhart. Het steekt soms nauw maar er kunnen ook prachtige
momenten van nabijheid zijn.
*
Dinsdag 15 november : Ochtendexcursie naar Holbox in Echt.
Vertrek 09.00 uur van de (bus)parkeerplaats bij station Roermond.
Rond 13.00 uur weer terug in Roermond. Kosten:€ 10,- p.p.
Vanmorgen zijn we te gast bij het bedrijf Holbox in Echt, alwaar de heer
J. Hol ons door zijn bedrijf zal rondleiden.
U hebt beslist al heel vaak de wagens van Holbox zien rijden.
Wat is Holbox?
Holbox is een internationaal georiënteerd familiebedrijf dat sinds 1976
gespecialiseerd is in ontwerp, design en productie van displays.
Vanuit de centrale locatie in Echt (NL) en hun productielocatie in
Gliwice (PL) bedient Holbox met ruim 400 medewerkers de Europese
markt en is in de loop der jaren uitgegroeid tot een volwaardige partner
voor vele gerenommeerde bedrijven in Europa. Daarnaast heeft Holbox verkoopkantoren in Duitsland,
België en Frankrijk.
Holbox biedt met de modernste apparatuur en techniek en de nieuwste inzichten een totaalpakket.
Dat betekent: van ontwerp en eerste schets tot en met uitvoering van displays, verpakken, bezorgen (tot op
de winkelvloer).
De kosten van deze ongetwijfeld zeer interessante ochtend zijn: € 10,Bij de prijs inbegrepen: de bus, fooi voor de chauffeur.
U kunt zich opgeven tijdens de KVG-Koffiemorgen van 2 november.
U kunt zich ook telefonisch aanmelden bij Annie Mooren tel. 0475 - 330868
of per mail: anniemooren@planet.nl.
Het bedrag kunt u overmaken op bankrekening NL74 RABO 0144 1218 08 t.n.v. KVG Roermond o.v.v.
excursie November 2016.
*
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Donderdag 17 november – 14.00 uur – Ontmoetingscentrum Minderbroederssingel 15f.
Lezing ‘Nederland Leest’ door dhr. Paul van Dooren.
Dit jaar is Nederland leest in tegenstelling tot voorgaande jaren niet meer gericht op één boek.
Komende maand staat de campagne in het teken van het thema Democratie.
In het kader van dat thema worden dit jaar drie boeken cadeau gedaan:
William Golding - Heer van de vliegen; Isabel Allende - Liefde en schaduw; Anna Levander - Morten. .
In de lezing van 17 november komen deze drie boeken aan de orde.
De campagne wil deze keer niet alleen aanzetten tot lezen, maar vooral ook tot debat over het
samenlevings- en beslismodel, dat democratie heet. Wellicht goed te vermelden dat de bedoeling van de
lezing niet zal zijn om samen te komen tot een goed debat over onze geliefde maar ook getergde
democratie. Desondanks leveren de gekozen cadeauboeken genoeg materiaal op om aan een stevig debat
over onze "volksmacht" (zoals de letterlijke vertaling luidt) te kunnen deelnemen.
Het belooft ongetwijfeld weer een interessante middag te worden.
*
Woensdag 22 november – 14.00 uur – ’t Paradies – Munsterstraat 61.
Handwerkverkoop ten bate van Melania-Roermond.
De dames van de handwerkclub nodigen u hartelijk uit voor de
jaarlijkse verkoop van hun handwerken op dinsdag 22 november om
14.00 uur in ’t Paradies. Een heel jaar lang is weer hard gewerkt en
het resultaat mag er zijn: handwerken te kust en te keur. De keuze is
groot: gastendoekjes, slabbetjes, dek servetten, kerstartikelen, enz.
Zoekt u een leuk cadeautje voor Sinterklaas of Kerst?
Er is vast iets voor u bij.
De opbrengst is, zoals altijd, voor het project van de werkgroep
Melania-Roermond.
Dit jaar is gekozen voor “Laat baby-meisjes leven”, een grootschalig bewustwordingscampagne in Tamil
Nadu (India). Verdere informatie over het project op de bladzijden 26 en 27 van het jaarprogramma.
Wij hopen u met velen te mogen begroeten.

*
Vrijdag 25 november- Filmmiddag in Foroxity.
Aanvang 14.00 uur. Kosten € 10,- p.p.
De film die wij u aanbieden is TONIO, naar het gelijknamige boek van A.F.Th. van der
Heijden.
TONIO gaat over de zoon van dhr. en mevr. v.d. Heijden, die in 2010 om het leven
kwam door een auto-ongeluk. Het is het verhaal over het verdriet van de ouders. Ze
rouwen, maar moeten ook proberen te voorkomen dat hun eigen levens in een
neerwaartse spiraal van verdriet terechtkomen.Zelf zei de schri jver over de verfilming
van het boek ‘Ik wil Tonio zo lang mogelijk een stem geven, over zijn graf heen. Zo
lang dat boek leeft, leeft zijn stem. Als dat via de film te bewerkstelligen is. houd ik dat niet tegen’.
De film is dit jaar de Nederlandse Oscarinzending.
De verdere uitleg laten we graag aan Dhr. Verheul over, die dat op zijn deskundige wijze zal doen.
Mocht u deze bijzondere en ook emotionele film komen zien, dan kunt u zich op de koffiemorgen van 2
november in PrinsHeerlijck aan de Neerstraat inschrijven.
U kunt zich ook telefonisch opgeven bij Annie Mooren, tel. 0475-330868. U dient per bank te betalen op
rek.nr. NL74 RABO 0144 1218 08 t.n.v. KVG Roermond met vermelding van “Film november”.
Aanmelden: uiterlijk op woensdag 23 november.
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WANDELEN
De wandelclub o.l.v. Mia Deelen op de dinsdagmiddag blijft doorgaan!

WANDELEN nieuw initiatief:
KVG WANDELCLUB o.l.v. Riet Hanssen – op de dinsdagmorgen om de twee weken.
Start: 10.00 uur Stationsplein
Aantal deelnemers: max. 8
Wandeltempo: 4 km p/u.
Duur: ongeveer 3 uur.
Meenemen: drinken en lunchpakket.
Op sommige trajecten is halverwege horeca. Aan het eind van de
wandeling kan er afgesloten worden bij een horeca in Roermond.
Toelichting: Wanneer er voldoende animo is kunnen we in onderling
overleg wandelroutes met elkaar afspreken die te bereiken zijn met openbaar vervoer dan wel eigen
vervoer.
Mijn agenda is tot 29 november op de dinsdag volgepland.
Ik stel voor daarvoor in de plaats 3 woensdagen te lopen, te beginnen op 26 oktober en vervolgens
9 november en 23 november.
Het rooster voor de dinsdagen start 29 november.
Erop volgende data: in 2016: 29-11, 13-12, 27-12.
in 2017:10-01, 24-1, 07-02, 21-02, 07-03, 21-03, 04-04, 18-04, 02-05, 16-05, 30-05.
Opgeven bij: Riet Hanssen, tel.: 06 55 77 46 56 of riet.hanssen@gmail.com
*
Mededelingen:
-

Op de Openingsdag werd er in de Munsterkerk na afloop van de dienst gecollecteerd voor Melania.
De opbrengst was € 45,80.

-

De verslagen en de fotoreportages van onze activiteiten staan op onze website onder
http://www.kvg-roermond.nl. Regelmatig kijken dus!!

-

Wilt u voortaan uw convocaat per e-mail ontvangen? Laat het ons dan weten.
Stuur uw e-mailadres aan loes.schouten@ziggo.nl

-

Mocht u voor het bijwonen van de film willen parkeren in de parkeergarage bij Foroxity, dan kunt u
uw parkeerkaartje afstempelen bij de tafel waar u zich aanmeldt. Met deze stempel op uw kaartje
betaalt u dan slechts € 3,-- voor het parkeren.

4

