Secretariaat: Clausstraat 2,
6096 CG Grathem
tel: 0651 332 882
e-mail: secretaris@kvg-roermond.nl
www.kvg-roermond.nl

Januari 2017
Wij wensen U
Wij wensen U een jaar
als een alfabet
met alle letters van A tot Z
Van arbeid, blijheid en
creativiteit
tot zegen, zon en zaligheid.
naar Guido Gezelle

*
AGENDA:
Donderdag
Vrijdag
Woensdag
Vrijdag

5 januari
13 januari
18 januari
27 januari:

Nieuwjaarsborrel
Excursie naar Maastricht
Lezing ‘Kennedy’
Film

Donderdag 5 januari 2017
14.00 uur

Nieuwjaarsborrel.
Het Witte Kerkje - Voorstad St. Jacob 72

Uitnodiging
Het bestuur nodigt u uit om ook deze keer in Het Witte Kerkje elkaar alle goeds te wensen
voor het nieuwe jaar.
We proosten met onze voorzitter Rinie Schreurs op een mooi jaar
met veel gezamenlijke activiteiten en gezellige bijeenkomsten.
Er is ook gelegenheid om in te schrijven voor de film.
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Vrijdag 13 januari Dag-excursie naar het Bonnefantenmuseum en het S.R.A.L. in Maastricht.
Vertrek: 10.00 uur vanaf de parkeerplaats bij station Roermond.
Aankomst Bonnefanten: 11.00 uur.
Kosten: Zonder museumkaart € 36,- / Met museumkaart € 28,50
De lunch is voor eigen rekening.
“MY STORIES OF PAINTING” .......... “S.R.A.L. “
‘s Morgens bezoeken wij met een gids de tentoonstelling: “My Stories
of Painting” van Cai Guo-Qiang in het Bonnefantenmuseum.
‘s Middags brengen we een bezoek met een gids aan het S.R.A.L. “Stichting Restauratie Atelier Limburg” .
De lunch is in het museum-café, voor eigen rekening, of een eigen broodje, maar dit mag niet in het
restaurantje worden genuttigd.
Op 29 september 2016 ontving Cai Guo-Qiang de “Bonnefanten Award for Contemporary Art 2016 “, de
BACA genoemd. Dit is de belangrijkste prijs voor internationale beeldende kunst in Nederland.
De BACA is een eerbetoon aan een levende niet-Westerse kunstenaar, met een uitzonderlijk oeuvre en
aanwijsbare invloed op andere kunstenaars, tentoonstellingsmakers en kunstprofessionals.
De tentoonstelling bestaat uit diverse schildertechnieken en formaten.
Bijzonder zijn de buskruitschilderijen en de betekenis van zijn familie in zijn leven en in zijn werk.
Zie www.bonnefanten.nl
SRAL is gevestigd in de Wiebenga-hal van de Avenue Ceramique, dichtbij het museum.
Zij zijn gespecialiseerd in de conservering en restauratie van schilderijen, beelden, historische interieurs en
moderne kunst.
Zie www.sral.nl Het Open Atelier bevindt zich op de derde verdieping van het Bonnefanten.
Dagindeling:
10.00 uur vertrek vanaf station Roermond
Bij aankomst koffie/thee met een koekje
11.30 uur tentoonstelling bezoeken met een gids
Vanaf 12.30 uur tot 13.00 uur gelegenheid tot vrije bezichtiging tentoonstelling
Daarna lunch-pauze!
Om 14.00 uur lezing over SRAL in het Auditorium van het Museum
Vervolgens om 15.00 uur bezoek aan het SRAL met een gids
Van 16.00 uur tot 17.00 uur (sluitingstijd) terug naar het museum en gelegenheid tot vrije bezichtiging
17.30 uur vertrek met de bus naar Roermond
De kosten voor deze interessante dag zijn € 36,- p.p. / met een museum-kaart € 28,50 p.p.
De lunch is voor eigen rekening.
Bij de prijs is inbegrepen: de bus, entree museum, koffie/thee, de gidsen Bonnefanten en het auditorium,
en de gidsen SRAL, en de fooi voor de chauffeur.
U kunt zich opgeven tijdens de KVG-koffiemorgen op woensdag 7 december 2016.
U kunt zich ook telefonisch aanmelden bij Annie Mooren tel. 0475-330868
of per mail: anniemooren@planet.nl. Geeft u ook door of u wel of niet een museumkaart hebt.
Het bedrag kunt u overmaken op bankrekening NL74 RABO 0144 1218 08 t.n.v. KVG Roermond o.v.v.
excursie januari 2017.
Overal is toegang voor mindervaliden.
Museumkaart van toepassing.

*
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Woensdag 18 januari - 14.00 uur – Het ‘Witte Kerkje – Voorstad Roermond.
Lezing: “Kennedy met o.m. de Cubacrisis door dhr. Jos van Gend
Wie van ons kan zich de periode voor de geest halen waarin er grote spanningen waren inzake Cuba, de VS en de
Sovjet-Unie. Met namen als Chroesjtsjov, Castro en Kennedy?
Dhr. Jos van Gend zal deze middag een boeiende lezing houden over de Cubacrisis.
De Cubacrisis, in Cuba zelf bekend als de Oktobercrisis en in de Sovjet-Unie en Rusland als de Caribische crisis, was
de toestand van een dreigende atoomoorlog tussen de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie in oktober 1962.
Amerika eiste dat Rusland de raketten van Cuba zou terugtrekken.
We bekijken in het eerste deel, wat eraan voorafging.
De Varkensbaai-invasie op Cuba in 1961, de vrije toegang van de geallieerden tot heel Berlijn, de reactie op de bouw
van de Muur.
We bekijken in het tweede deel wat precies het verloop was van de Cubacrisis in 1962 en de gelukkige afloop.
In deel 3 staan we uitgebreid stil hoe het ook – en veel slechter! – af had kunnen lopen, wat de gevaren van de
atomaire afschrikkingsstrategie waren en wat dan de gevolgen voor de wereld geweest waren.

*
Vrijdag 27 januari – 14.00 uur – film in Foroxity
De film van de maand januari is de Franse film L’avenir, bekroond op het
Filmfestival in Berlijn.
Nathalie is professor in de filosofie aan een Parijs lyceum. Ze is gepassioneerd
door haar job en houdt er van om haar gevoelens over het denken over te
brengen. Ze is gehuwd, heeft twee kinderen en verdeelt haar leven over haar
familie, haar ex-leerlingen en haar zeer bezitterige moeder.
Tot op een dag haar man komt vertellen dat hij haar verlaat voor een andere
vrouw. Ze wordt plots geconfronteerd met een nieuwe vrijheid en ziet zich
genoodzaakt haar leven te herschikken.
Verdere informatie over de film krijgt u zoals altijd van dhr. Verheul.
Aanmelden voor de film kan op de Nieuwjaarsborrel van donderdag 5 januari
De kosten voor deze middag zijn € 10,-- incl. hapje en drankje na afloop.
Ook introducés zijn van harte welkom.
Ook kunt u zich telefonisch opgeven bij Annie Mooren, tel. 0475-330868, of per e-mail:
anniemooren@planet.nl. U dient te betalen op NL74 RABO 0144 1218 08
t.n.v. KVG Roermond, met vermelding van “film januari 2017”.
En mocht u willen parkeren in de parkeer garage van Foroxity, dan kunt u uw parkeerkaartje afstempelen
bij de tafel waar u zich aanmeldt. Met deze stempel betaalt u slechts € 3,- voor het parkeren.

*
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Vooraankondiging
Voorjaarsreis

6-daagse busreis naar België van 25 mei t/m 30 mei 2017
Op de heenreis op Hemelvaartsdag 25 mei reizen we via Mechelen naar Antwerpen en Lier.
We overnachten gedurende 5 nachten in hotel Crown-Plaza. Rue Gineste 3 1210 Brussel.
De volgende dagen hebben we een zeer gevarieerd programma:
Mechelen en Gent (o.l.v. gidsen), het Atomium in Brussel, de prachtige plantentuin van Meise,
Lille met zijn afdeling van het Louvre in Lens en de grootste schepenlift van Europa in Strepy-Thieu.
De prijs voor deze 6-daagse reis op basis van half pension bedraagt € 595,Toeslag eenpersoonskamer € 162,50
In het convocaat van februari leest u hier meer over.

Mededelingen:
-

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.
Data in 2017:10 jan; 24 jan; 07 feb; 21 feb; 07 mrt; 21 mrt; 04 apr; 18 apr; 02 mei; 16 mei; 30 mei.
Opgeven bij: Riet Hanssen, tel.: 06 55 77 46 56 of riet.hanssen@gmail.com

-

Verslagen en de fotoreportages van onze activiteiten staan op onze website onder
http://www.kvg-roermond.nl
Wijzigingen in het programma worden zo snel mogelijk op de website gezet.
Regelmatig kijken dus!!.
Heeft u ook besloten om voortaan uw convocaat per email te willen ontvangen?
Stuurt u dan even uw e-mailadres aan: loes.schouten@ziggo.nl en wij zorgen ervoor dat u uw
convocaten per mail krijgt.
Het voordeel voor u is, dat u enige dagen eerder uw convocaat toegestuurd krijgt dan via de
bezorging, voor ons spaart het kosten.
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