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Maart 2017 

 

WINTERSLAAP 
 
Zo’n egeltje, dat in november slapen gaat 
en dromend alles mist: de Sint als kreupelrijmer, 
de kerstcommercie en het oudejaarsgemijmer, 
de nieuwjaarsborrels en de nieuwjaarsleuterpraat, 
 
fantastisch toch? En wat hem verder blijft bespaard: 
sneeuw, ijs en hagelbuien, bibberen en rillen 
en carnaval…. Zoiets zou u toch ook wel willen? 
Pas als de lente terugkomt in de loop van maart 
 
ontwaakt hij fit en fris na bijna twintig weken. 
En daarna gaat hij een verkeersweg oversteken. 

Jan Boerstoel 

 
* 

AGENDA: Woensdag 1 maart KVG-koffiemorgen 
     s’ middags  Lezing: Sittard 

Woensdag 8 maart Internationale Vrouwendag 
Dag-excursie 28 maart Amsterdam Van Goghmuseum 
Woensdag 29 maart Kienen voor Melania 
Vrijdag 31 maart Film 

 

* 
Woensdag 1 maart – KVG- koffiemorgen 10.30 – 11.30 - “PrinsHeerlijck”, Neerstraat 19, 

Roermond. 
 

Een gelegenheid om elkaar zomaar gezellig te treffen en wat bij te praten 
en om u in te schrijven voor de excursie en de film. 
  

 

Woensdag 1 maart – 14.00 uur – ‘t Paradies – Munsterstraat 61 
Lezing ‘Sittard’ door dhr. René Haustermans. 
 
 
René Haustermans neemt u mee door de geschiedenis, verhalen en tradities van Sittard 
aan de hand van oude gedichten, sages en legendes, foto’s en pentekeningen en bekende 
en minder bekende Sittardse liedjes en toont u de stad met al haar parels, van de kerken 
en kloosters, tot de stadswal, stadstuinen en stadsfiguren aan toe. 
 
Deze algemene inleiding op Sittard toont u de stad in woord, beeld en muziek. René Haustermans zelf 
Sittardenaar, is zanger-muzikant en deed veel onderzoek naar de volkundige onderwerpen en muziek.  
Wij zijn blij dat René nogmaals een lezing bij ons komt verzorgen; vorig jaar hebben we genoten van zijn 
verhaal over ‘Carnaval’. Het zal ongetwijfeld weer een zeer interessante, levendige middag worden. 
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Woensdag 29 maart – 14.00 uur – Ontmoetingscentrum, Minderbroederssingel 15f 

 

Kienmiddag voor Melania 
  
De werkgroep Melania-Roermond en de handwerkclub nodigen u allen van harte 
uit om mee te doen op onze jaarlijkse kienmiddag.   
Komt u ook deze middag gezellig kienen om de vrouwen in Tamilnadu en ons een 
handje te helpen? De prijzen zijn, met dank aan de gulle geefsters, weer de moeite 
waard.  
 
De opbrengst van deze middag is voor ons project:  
 
                                Campagne “laat babymeisjes leven” 

  
De campagne bestaat uit het uitgebreid dorpsleden bewust maken van overheidsmaatregelen die in het 
voordeel zijn van vrouwen en de lasten voor ouders verminderen (bijvoorbeeld: dat de overheid gratis 
trainingen voor vrouwen organiseert, dat als vrouwen trouwen nadat ze hun 10de klas hebben afgemaakt, 
de overheid hen geld geeft).  
Daarnaast zullen ze het ook over rolmodellen hebben van verschillende wetenschappelijke en religieuze 
achtergronden.  

- Het distribueren van flyers en schilderijen op muren maken op prominente plaatsen 

- Banners op alle gemeenschappelijke ruimtes plaatsen 

- Bijeenkomsten en ‘human chains’ organiseren 

- Bewustzijn vergroten middels lokale tv 

- Het organiseren van seminars; bijeenkomsten en culturele activiteiten op scholen 
  
  

 
                                        Wij zien u graag komen.  
                       Introducés zijn van harte welkom. 

 

                                                          
 

         Melania-Roermond 
       

             Aske van Ewijk en Nadine Cos 
* 

                   

 
Dringende oproep van de Handwerkclub 

 
De handwerkclub zoekt dringend nieuwe leden. 

Handwerkt u graag? Dan bent u bij ons van harte welkom. 
De club komt twee keer per maand bij elkaar op woensdagmiddag 

bij één van de leden thuis, van 14.00 – 16.00 uur. 
Met de opbrengst van de gemaakte handwerken draagt u uw steentje bij 

voor de projecten van de werkgroep Melania-Roermond. 
 

Voor meer informatie: Annie Jeurissen 0475 - 318371 en Aske van Ewijk 0475 – 496366 
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Dinsdag 28 maart – Dag-excursie naar het Van Gogh Museum in Amsterdam. 

Vertrek: 8.00 uur vanaf de bus-parkeerplaats bij het Station Roermond. 
Vertrek vanuit Amsterdam: 17.15 uur vanaf het Van Gogh Museum.  
Verwachte aankomst Roermond 20.00 uur. 
Kosten: Zonder museumkaart € 48,50.   Met museumkaart € 31,50. Toegankelijk voor mindervaliden. 
De lunch is voor eigen rekening.  

Lezing en Tentoonstelling 
“PRINTS in PARIS 1900“ in het “VAN GOGH MUSEUM“ in AMSTERDAM!  

 
Op uitnodiging van dhr. Edwin Becker brengen we een bezoek aan deze 
tentoonstelling. Hij geeft zijn lezing van 1 uur over deze expositie in het 
auditorium, na het kopje koffie bij de ontvangst. 
Deze expositie neemt ons mee naar het Parijs van die tijd. 
We zien prenten, die tot hoge kunst werden verheven. 
Ze waren alleen te zien in privécollecties van de elite, in chique theaters en 
exclusieve galeries. Maar we zien ook de wereldberoemde affiches van “Le Chat 
Noir” en “Le Moulin Rouge”. Deze hingen in de publieke ruimtes, op de 
boulevards en in de volkse cafés.  
“Prints in Paris 1900“ brengt twee verschillende werelden bij elkaar. 
We zien een rijkgeschakeerd beeld van het opwindende Parijse culturele leven 
van rond de eeuwwisseling, 1890 - 1905.  
Ontdek de Franse prenten-collectie van het “Van Gogh Museum “. 
Een van de mooiste verzamelingen op dat gebied van de wereld. 

 
12.30 – 14.20 uur Lunch-/vrije tijd!   Voor eigen rekening. Er is een restaurant in het museum. 
14.30 – 15.30 uur   Rondleiding o.l.v. gidsen. 
15.30 -  17.00 uur   Bezoek het museum op eigen gelegenheid,  bijvoorbeeld de Van Gogh Collectie! 
17.15 uur  De bus staat op ons te wachten, bij de groeps-in/uitgang, voor de thuisreis! 
  
De kosten zijn € 48,50 p.p.  Met een museumkaart € 31,50. 
Bij de prijs is inbegrepen: de bus, de entree met koffie/thee, het Auditorium, de lezing, de gidsen, de fooi 
voor de chauffeur. 
U kunt zich opgeven tijdens de KVG-koffiemorgen op woensdag 1 maart 2017. 
U kunt zich ook telefonisch aanmelden bij Annie Mooren tel: 0475 - 330868 of per email: 
anniemooren@planet.nl. Het bedrag kunt u overmaken op bankrekening NL74 RABO 0144 1218 08 t.n.v. 
KVG Roermond o.v.v. excursie maart. 

* 
 

Vrijdag 31 maart – 14.00 uur – Foroxity: de film ‘Jackie’. 
 
De film ‘Jackie’ is een intens drama over Jackie Kennedy in de dagen na de moord op 
JFK: over rouw, performance & nalatenschap. Jackie Kennedy’s laatste dagen als First 
Lady van de Verenigde Staten worden onder de loep genomen.  
Pablo Larrain filmt Nicole Portman en de mensen om haar heen in het Witte Huis 
voortdurend in intense close-ups, ondersteund door de dramatische muziek van Mica 
Levi. Wat niet alleen het drama wat zij doormaakt versterkt, maar haar ook haast een 
gevangene maakt van het beeld. In wezen was ze dat inmiddels ook geworden, altijd zo 
bezig met het presenteren van het perfecte imago. 
Het acteren van Nicole Portman geeft een perfect beeld van de gevoelens die schuilen 
in het feit van schijn en echtheid voor de camera. Dhr.Verheul zal de film zoals gewoonlijk nader toelichten. 
 
U kunt inschrijven voor de film op de KVG-koffiemorgen in PrinsHeerlijck. Ook kunt u zich telefonisch 
aanmelden bij Annie Mooren, tel. 330868 of per e-mail: anniemooren@planet.nl. 
De betaling van € 10,-  p.p. is inclusief hapje en drankje na afloop. U kunt het bedrag overmaken op 
rekening van het KVG Roermond NL 74 RABO 0144 1218 08 o.v.v. de film van deze maand. 

* 

mailto:anniemooren@planet.nl
mailto:anniemooren@planet.nl
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Er is in de afgelopen weken hard gewerkt aan onze KVG Voorjaarsreis. 
 

Wij zijn heel blij dat bij u nu het volgende kunnen aanbieden: 
 

Een 6-daagse busreis naar de Harz en Berlijn. 
van donderdag 8 juni t/m dinsdag 13 juni 2017. 

De prijs voor deze reis bedraagt € 550,-. Toeslag eenpersoonskamer € 100,- 
Introduce mogelijk tegen een meerprijs van € 25,-. 

 

 

 
Donderdag 8 juni: vertrek om 8.00 uur. 
Koffiepauze in De Lutte, via Bad Oeyenhausen. Hier lunchpauze. 
Langs Hannover naar de Harz waar we ons installeren in het Harzer Kultur & Kongresshotel Wernigerode.  
 Adres: Pfarrstrasse 41, D 38855 Wernigerode . tel. 0049 3943 941 514. 
 
Vrijdag 9 juni: Na het ontbijt gaan we met een gids Wernigerode verkennen.  
Na de middag brengen we een bezoek aan Goslar.  
 
Zaterdag 10 juni: Een uitgebreide rondtocht door het Harzgebergte. 
 
Zondag 11 juni: We bezoeken de Lutherstad Wittenberg, waar dit jaar het 500-jarig manifest van de 95 
stellingen van Luther wordt herdacht. Vervolgens doorreis naar Potsdam om daarna ons te installeren in 
hotel Blub in Berlijn. 
 Adres: Buschkrugallee 60-62 DE 12359 Berlijn. Tel. 0049 30 600 03 770. 
 
Maandag 12 juni: Een uitgebreid bezoek aan Berlijn. De middag ter vrije besteding. 
 
Dinsdag 13 juni: Terugreis naar Nederland via Hannover en Dordtmund. Afscheidsdiner bij zaal Geraets in 
Grathem. 
 
Inbegrepen in de reissom: vervoer per tourist-class touringcar 

- Verzorging op basis van half-pension 
- Entree Kaiserpfalz in Goslar en Neue Palst in Potsdam 
- Gids voor stadstour Berlijn 
- Afscheidsdiner in Grathem 
- Fooi chauffeur 

Niet inbegrepen: drankjes aan tafel, eventuele andere entrees, lunches. 
- Reis- en annuleringsverzekering resp. € 25,- en € 35,-, eventueel 

via ons af te sluiten. 
 
Aanmelden en betalen: op de KVG-koffiemorgen van 1 maart of bij Annie Mooren: tel. 0475-330868. 
Betalen voor 15 maart per bank, rekeningnummer NL74 RABO 0144 1218 08 t.n.v. KVG afd. excursies 
o.v.v. KVG-reis Harz en Berlijn. 

U ontvangt de reisbescheiden met o.a. adressen en telefoonnummers enkele weken voor vertrek.  
* 
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Mededelingen 

 

 Wandelen met Riet Hanssen 
Jammer dat de laatste wandeling niet doorging vanwege het weer 
Voor een update nog even de data die voor ons liggen: 21 febr. 7 en 21 mrt. 4 en 18 april, 2, 16 en 
30 mei 

 

 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 en 
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?  
Vraag desnoods een van uw familieleden of vrienden om het voor u uit te printen (en al doende leert 
men). 
Het voordeel voor u is dat u meestal 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. 

 

 Mocht u, tijdens de film, willen parkeren in de parkeergarage 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.  

 

* 

 

 

 

 

Woensdag  
8 maart 2017  
Internationale 
Vrouwendag 

 
TheaterHotel 
De Oranjerie 

 
 
 
 

Wilt u nog meer lezen 
over Internationale 

Vrouwendag, kijk dan ook 
op onze website. 

 
* 
 
 
 

http://www.kvg-roermond.nl/
mailto:loes.schouten@ziggo.nl
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Uitnodiging 

Samen op Stap op Zondag 
 
ZijActief Limburg en KVG Limburg organiseren samen  
een wandeling met aansluitend een high tea  
op zondag 30 april 2017.  
 
Singles op Stap is in een nieuw jasje gestoken en heet nu  
“Samen op Stap op Zondag”. Deze dagen zijn bestemd 
voor leden die samen een zondag gezellig willen 
doorbrengen. Ontmoeting, uitdaging en het delen 
van ervaringen staan hierbij centraal.  
 
 

 
Wandeling Strijthagerbeekdal en high tea 
Het Strijthagerbeekdal is zowel qua natuur en historie zeer de moeite 
waard. Denk aan het hellingbos, de aangelegde vijvers en de 
historische gebouwen zoals Overste Hof, Kasteel Strijthagen en de 
watermolen. Na een mooie wandeling gaan wij genieten van een 
uitgebreide high tea! 

 
 
Programma 
12:15 uur Verzamelen op parkeerplaats bij Overste Hof  
12:30 uur Wandeling (±7 km) o.l.v. een gids duurt 2 uur 
  Denk aan makkelijk schoeisel 
15:00 uur High tea en gezellig samen zijn 
17:00 uur Afsluiting 
 
Locatie 
Landgoed Overste Hof 
Overstehofweg 14 
6372VG Landgraaf 
Tel: 045 - 208 0200 
 
Contactpersoon op 30 april voor Samen op Stap op Zondag:  Thea van Beurden: 06 -14 92 50 84 
 
Aanmelden en kosten 
Aanmelden kan door voor 7 april. De aanmelding is pas definitief als ook de betaling is ontvangen. Kosten 
voor deze dag bedragen €18,50 per persoon. Maximaal aantal deelnemers: 100. 
 
KVG leden: Opgeven kan bij Marianne Nelissen: nelissenmarianne@gmail.com. 
U kunt de kosten voor deelname overmaken op rekeningnummer: NL41 RABO 0149 9804 26 
t.n.v. KVG Limburg met vermelding van SOSOZ en de namen van de deelnemers. 
 

Wij verwelkomen u graag op 30 april 
******** 
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