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Februari 2018  
 

AGENDA 
 
Dinsdag 6 februari Lezing KVG Limburg 
Woensdag 7 februari: KVG – Koffiemorgen 

’s middags  Kienen voor Melania 
 
Donderdag 8 februari Jubileum Workshop 

Schilderen met Ineke Kohl 
 

Maandag      19 februari Excursie LeoLux 
 
Woensdag    21 februari Lezing: Maatjesproject 
 
Vrijdag           23 februari Film 

* 
Dinsdag 6 februari  van 14.00 tot 17.00 uur  in ‘t Paradies 

Deze middag komt KVG Limburg met de presentatie van het  

jaarthema 2018: 100 jaar KVG Limburg, 100 jaar ontmoeting, 

ontplooiing en ontwikkeling. 
 
Dit jaarthema bestaat uit drie onderwerpen:  

• De positie van de ‘vrouw des huizes’ in de afgelopen 100 jaar 

• Laaggeletterdheid in Nederland en hoe dat voelt om 

laaggeletterd te zijn 

• Laaggeletterdheid in Tanzania en hoe wij willen helpen 

Bij het eerste onderwerp beschrijven we hoe het leven van vrouwen 
eruit zag, het leven van onze oma’s die jong waren in het begin van 
de vorige eeuw, onze moeders, geboren voor de Tweede 
Wereldoorlog en ons zelf geboren kort voor, in of kort na de Tweede 
Wereldoorlog. Dit onderwerp wordt gepresenteerd door Wilma van 
der Poel, voorzitter KVG Limburg of Marielle Beusmans, adviseur 
identiteit.  
Bij het tweede onderwerp realiseren we ons dat wij, leden van het 
KVG, ons altijd voldoende hebben kunnen ontwikkelen, in 
tegenstelling tot anderen in onze maatschappij. De Stichting ABC 
zal ons meer vertellen over laaggeletterdheid, de schaamte om 
laaggeletterd te zijn en de vreugde om alsnog te leren lezen en 
schrijven.  
Bij het derde onderwerp praten we over de situatie van vrouwen in 
Tanzania, het land waarin Marielle Beusmans jaren gewoond en 
gewerkt heeft. Zij zal u meer vertellen en samen roepen we u op om 
mee te doen aan ons goede doel ten behoeve van deze vrouwen en 
ter gelegenheid van ons jubileum.  

Wilma van der Poel, voorzitter KVG Limburg. 

* 

Nostalgie? 
 
 

NA DE ELFSTEDENTOCHT 
                   (Willem Wilmink) 

 
  Opa vertelt 
 
  
 "Met honderd kranten op de borst,  
  bij meer dan honderd graden vorst, 
  in pegelval en windgestriem,  
  zo kluunden wij langs Bartlehiem.  
   
  Toen was de Elfstedentocht volbracht  
  Wij zaten in de winternacht  
  gezellig bij de open haard  
  in bondshotel Het Houten Zwaard.  
 
  'Wat jeukt mijn voet!" zei Gijs de Groot.  
  Hij tikte ermee tegen een poot  
  van een houten tafel die daar stond  
  en zie: de voet viel op de grond.  
 
  De voet, met schoen en schaats eraan,  
  bleef stil tegen de tafel staan.  
  Wij zeiden dat hij blij zijn mocht  
  dat het gebeurd was ná de Tocht!  
 
  Wij vormden daar een soort gezin:  
  de ene had een diepvrieskin,  
  een tweede een bevroren hand,  
  een derde een verloren tand.  
 
  Teun Bouma deed die dag een plas  
  bij Harlingen in 't witte gras.  
  Het lichaamsdeel dat híj verloor  
  daar heb ik hier geen woorden voor. 

  Steeds nieuwe gasten schoven aan,  

  geamputeerd, maar zeer voldaan.  

  Met Berenburgers wist men raad  

  tot in de vale dageraad. 

 



 

2 

 

Woensdag 7 februari KVG-Koffiemorgen 
van 10.30 - 11.30 uur - “PrinsHeerlijck”- Neerstraat 19. 

  
Inschrijving voor: de film en excursie en voorjaarsreis 
 

                                   * 

 

Woensdagmiddag 7 februari  
14.00 uur – Ontmoetingscentrum, Minderbroederssingel 15f  

 

                  Kienmiddag 
  voor Melania  
                            
               Zin in een middagje kienen?  

 
De  werkgroep Melania-Roermond en  de handwerkclub  
nodigen u allen van harte uit om mee te doen  op  
onze jaarlijkse kienmiddag en u zult niet met lege handen naar  
huis gaan. Er zijn weer mooie prijsjes te winnen.  
 

Wij zullen er een gezellige middag van maken. 
Introducés zijn van harte welkom. 

 
De opbrengst van deze middag is voor ons project : 

Campagne “laat baby meisjes leven” 
 
De campagne bestaat 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). Zie ook het jaarboekje  blz. 23. 

 

Aske van Ewijk en Nadine Cos 

Melania-Roermond 
 

* 
Donderdag 8 februari  Aanvang 14,00 uur 

 
      Workshop Schilderen 
          met Ineke Kohl 
            

 
        Lieve Dames, 

 
Het schilderproject belooft een gezellige middag te worden.  
Er hebben zich al  46 dames aangemeld!!!!! 
Op  de locatie, “ de Graasj ” (Knevelgraafstraat) hebben we een 
leuke ruimte tot onze beschikking  en er staat   voor iedere  
deelnemer een kopje koffie en een heerlijk stukje vlaai klaar. 

Als u snel bent kunt u zich nog opgeven bij: 
Ineke Kohl. Email : freek.ineke.kohl@hetnet.nl   

Tel. 0475 323778   06 81287795 

  Dan klinkt er bij de duiventil  

  een meer dan ijselijke gil:  

  'Daarginds... tegen het dijkje op...  

  daar kluunt een kerel zonder kop!'  

  Wij gingen met zijn allen gauw  

  naar buiten in de bitt're kou,  

  en ja: een schim van een meneer 

  kluunde wanhopig heen en weer. 

 

Was het een Fries? Was het een Drent?  

  Men wordt niet makkelijk herkend,  

  als op de romp het hoofd ontbreekt.  

  Maar het was griezelig! Dat spreekt.  

 

  De voetverloren dappere Gijs  

  ging met zijn ene schaats op 't ijs.  

  Geholpen door zijn wandelstok  

  schaatste hij langs het kippenhok  

 

  en heeft de kluuner opgehaald,  

  die vlak bij 't einddoel was verdwaald,  

  want zie, zijn hoofd bevroor bij Sneek,  

  hij schaatste niet meer waar hij keek  

 

  en toen werd bij een lange haal  

  een lage brug hem zeer fataal  

  zodat, met rinkelen als van glas,  

  zijn hoofd op 't ijs gevallen was!  

 

  Kind, als je in je doel gelooft  

  en koppig blijft, ook zonder hoofd,  

  maakt dikwijls iemand met één voet  

  je hele dag weer mooi en goed. 

  Die twee deden de finish aan  

  en het applaus was erg spontaan  

  en 't kwam van kerels, lieve kind  

  zoals je nog maar zelden vindt".   

* 
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Maandag 19 februari 
Excursie naar Leolux in Venlo 
Vertrek: 9.30 uur. Terug ± 14.00 uur. 
Kosten € 27,50 Ook geschikt voor mensen die moeilijk ter been zijn. 
 
Wilt u met eigen ogen zien hoe de Leolux designmeubelen worden geproduceerd?  
Ga dan mee naar het bezoekerscentrum “Via Creandi” (letterlijk: de weg van de 
creatie) van Leolux. Hier komen design, kunst, jarenlange expertise en 
vakmanschap samen. Alle Leolux meubelen worden in de Venlose meubelfabriek 
op bestelling vervaardigd door ambachtsmensen, hierbij ondersteund door de 
modernste technieken. Ieder meubel wordt geheel naar de persoonlijke wensen 
van de klant gemaakt. 
U wordt ontvangen met een kop koffie en verse Limburgse vlaai.  
 
 
Het bezoekerscentrum aan de Maas is ingericht met Leolux design meubelen en inspirerende kunst.  
Tijdens de fabrieksrondleiding krijgt u een headset, zodat u niets hoeft te missen van het verhaal van  
de rondleider.  
Leolux Museum de rondleiding voert u langs een bijzondere expositie met tachtig jaar Leolux design.  
De meubelen zijn in passende settings geplaatst, die de tijd weerspiegelen waarin ze werdenvervaardigd. 
Leolux en kunst zijn sterk verbonden. U kunt ook na afloop een kijkje nemen in de Art Shop voor inspiratie. 
 
Na de rondleiding gebruiken we een lunch en vervolgens rijden we rond 13.30 uur weer terug naar Roermond. 
 
De kosten van deze dag zijn € 27,50 incl. vervoer per bus, entree Leolux, koffie vlaai, rondleiding en lunch. 
Inschrijven tijdens de Koffiemorgen van 7 februari in Prinsheerlijck of eerder bij Annie Mooren te. 0475-330868 
of per e-mail anniemooren@planet.nl. Er kunnen maximaal 60 mensen mee. 
 
Voor de betaling van de excursie: zie onder MEDEDELINGEN. 
 

* 
Woensdag 21 februari 
Lezing over het Maatjesproject, door Wel.kom.  Om 14.00 uur in ‘t Paradies. 

 
Genieten van de zon tijdens een fietstochtje, de stoute schoenen aantrekken en  
deelnemen aan een activiteit in de buurt of een gesprekje aanknopen tijdens het  
drinken van een kop koffie…. 
Sommige mensen hebben daar een steuntje in de rug bij nodig.  
Binnen het maatjesproject zijn vrijwilligers actief die deze steun willen geven en  
dergelijke activiteiten willen ondernemen met mensen voor wie dit niet altijd zo vanzelfsprekend is. 
Samen met anderen in Roermond zijn meerdere organisaties actief met een eigen maatjesproject. 
 
In februari 2014 is Wel.com een samenwerkingsverband gestart met twee organisaties:  
Maatje op Maat. Op dit moment werken alleen nog Groene Kruis Vrijwilligerszorg en Wel.kom samen  
in dit project. Activiteiten vanuit dit samenwerkingsverband herkent u aan dit logo. 
 
Wilt u meer hierover te weten komen? 
Vanuit Wel.kom wordt er deze dinsdagmiddag een lezing gegeven over Maatje op Maat. 

 
Ongetwijfeld zeer de moeite waard. 

U bent daarom van harte uitgenodigd. 

 

* 
 

mailto:anniemooren@planet.nl
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Vrijdag 23 februari 
Filmmiddag in Foroxity. Aanvang 14.00 uur. 
Kosten € 10.-  

 

Graag nodigen wij u uit voor de film ‘Die Göttliche Ordnung’ onder leiding van de 
regisseuse Petra Volpe. 
 
Zwitserland 1971. Nora is een jonge huisvrouw die samen met haar man en hun twee 
zonen in een rustig dorpje woont. 
Op het Zwitserse platteland hebben ze weinig meegekregen van de wereldwijde sociale 
onrusten in 1968. 
Het leven van Nora en de verhoudingen in hun dorp zijn dan ook onveranderd.  
Ze is geliefd bij iedereen totdat de feministische beweging ook haar bereikt en ze begint 
op te komen voor het recht om te stemmen voor vrouwen. 

 
Verder laten wij de inleiding van deze film, die gegarandeerd voor een glimlach zorgt, over aan dhr. Verheul. 
 
U kunt zich aanmelden voor deze film op woensdag 7 februari op de Koffiemorgen in PrinsHeerlijck. 
Of telefonisch bij Annie Mooren  tel. 330868. 
De prijs voor de film incl. hapje en drankje na afloop bedraagt € 10,- 
Voor de betaling van de film: zie onder MEDEDELINGEN. 

 
Aanmelden uiterlijk op woensdag 21 februari 
 

* 

Nieuwjaarsreceptie van 5 januari 2018 in Kasteeltje Hattem in Roermond. 
(overgenomen van website KVG Limburg)  
 
Hartverwarmend en verbindend ging het er zeker aan toe bij afdeling Roermond. 
Met een feestelijke nieuwjaarsborrel opende Rinie Schreurs het jubileumjaar van haar afdeling: 
in Roermond bestaat de vereniging 100 jaar! 
Meer dan 220 leden waren bijeengekomen voor de gelegenheid. 

 
Het feest werd zo mogelijk nog feestelijker  
toen Rinie geridderd werd! 
 
Wij feliciteren Rinie van harte met  
haar pas opgespelde onderscheiding  
en afdeling Roermond met haar voorzitter. 

 

 

Handwerkt u graag ? 

Dan bent u bij ons van harte welkom. 

De handwerkclub zoekt nog steeds nieuwe leden.  

De club komt twee keer per maand bij elkaar op dinsdagmiddag bij één van de leden thuis, 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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In Memoriam 

     Mevr. Noëlle Engelbert, overleden op 13 november 2017, 74 jaar 

 Mevr. Moors-v.d. Leeuw, overleden op 5 december 2017, oud lid, 93 jaar 

           Mevr. Marie-José Coenen, overleden op 14 december 2017, 72 jaar 

           Mevr. Ellis v. Bergen, overleden op 31 december 2017, oud lid, 94 jaar 

                      Mevr. Aga Boonen-Smeets overleden 5 januari 2018,  oud lid, 90 jaar 
 
 

 
 

 
“TENTOONSTELLING” van 26-1 t/m 3-6 2018 

in het “Historiehuis” in Roermond! 
 

“VROUWEN VOORUIT !” 
 

- Jubileum 100 jaar KVG (Katholiek Vrouwen Gilde) Roermond. 
- 100 jaar Vrouwen Kiesrecht. 
- 100 jaar Vrouwen Emancipatie. 
- De ontwikkeling van de Vrouw van 1918 - 2018  . 

  
De opening van deze expositie, voor genodigden, is op vrijdag 26 januari  om 15.30 uur in de 
tuinzaal van het stadhuis. 
Vanaf 27 januari tot 3 juni is de tentoonstelling vrij te bezoeken in het “Historiehuis” , Neerstraat 11-
13,  in Roermond. U dient zich hiervoor op te geven via e-mail: historiehuis@roermond.nl. 
Het “Historiehuis” is elke dag gratis toegankelijk via de stadsbibliotheek  “Bibliorura”. 
In het “Historiehuis” maakt u kennis met de geschiedenis van Roermond. 
  
Deze expositie kwam tot stand door samenwerking van het KVG met de gemeente Roermond. 

Wij nodigen u van harte uit om deze tentoonstelling te bezoeken. 
 

 

Mededelingen 
 

     1) Betalen voor film en excursie en voorjaarsreis: 
Per bank:  onder vermelding van voornaam + achternaam + meisjesnaam 

 
Op rekeningnummer NL74 RABO 0144 1218 08 t.n.v. KVG Roermond o.v.v. …………….. 

 
            Voor activiteiten als de films en de excursies geldt: afmelden tot 48 uur van tevoren, anders is  
            geen restitutie mogelijk. 

 
 
      2)  Op 18 april is in het Royal Theater een feestmiddag met artiesten. 
           Dan hadden we graag zoveel mogelijk KVG-sjaaltjes!  
           Indien u in het bezit bent van zo’n sjaaltje, zou u dat dan op de eerstvolgende koffiemorgen  
           willen afgeven, of meegeven aan een van de bestuursleden? 
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