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Maart 2018
Maart
In deze maand, naar een oude sage,
bevinden zich tien zomerse dagen.
Die redenatie is vrij dom,
en feitelijk slechts een rekensom.
Want een en twintig, welbekend
is officieel het winterend.
Maar d'eerste dagen, menig keer
verschaffen stralend zonnig weer.
Daarna is het zeer wispelturig;
een mixtum-neerslag valt gedurig.
Soms wordt de kou weer scherp geslepen;
de wolken drijven rond als schepen.
De zon wel lekker, koud om een hoekje;
men wordt verkouden als een snoekje.
Men denkt: "nu is de winter henen";
daar vallen fikse hagelstenen.
Soms ziet men 't eerste groen verschijnen;
O ! als dit maar niet moet verkwijnen.
Wat voorts de maand van Maart ons biedt,
dat is het katten-minnelied.
(P. de Haas)

*
AGENDA:
Woensdag

7 maart
s’ middags
Donderdag 8 maart
Donderdag 15 maart
Dinsdag
20 maart
Vrijdag
30 maart

KVG-koffiemorgen
Jubileumlezing over Roermondse vrouwen
Internationale Vrouwendag
Bezinningsdag
Lezing Guus Reinartz
Film
*
Woensdag 7 maart – KVG - Koffiemorgen 10.30 – 11.30 uur - “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 Bezinningsdag en de film en de Voorjaarsreis.
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Woensdag 7 maart – 14.00 uur – ‘t Paradies – Munsterstraat 61
Jubileumlezing in het kader van
‘Honderd jaar Katholiek Vrouwengilde Roermond’
door cultuurhistoricus Bart-Jan de Graaf
In 1918 werd in Roermond het Katholiek Vrouwengilde opgericht. In 2018 – honderd jaar later –
wordt uiteraard ruim aandacht besteed aan deze honderdjarige geschiedenis.
Ter gelegenheid van het jubileum is er in het Historiehuis (gevestigd in de bibliotheek
Bibliorura) een tentoonstelling ingericht..
Onder de titel ‘Vrouwen Vooruit! Een eeuw emancipatie 1918-2018’.
Entree gratis.
In de lezing die cultuurhistoricus Bart Jan de Graaf op 7 maart zal houden in ’t Paradies, zal hij in
grote lijnen de thema’s volgen die in het Historiehuis worden belicht: het ontstaan van het KVG
Roermond (met de nadruk op de aanvankelijk sterk katholieke achtergrond van het vrouwengilde
en de aansturing vanuit de kerkelijke organisaties), de rol van Mathilde de Haan en haar betekenis
voor het vrouwengilde, de eerste tekenen van modernisering en emancipatie (o.a. huisarts Tiny
Imkamp), de naoorlogse jaren vóór de tweede feministische golf en uiteraard de emancipatie in de
jaren zestig, zeventig en tachtig en de verhouding tussen de strijdbare feministes en het meer
‘traditioneel’ ingestelde KVG.
In de lezing zal ruim aandacht worden besteed aan een aantal markante Roermondse vrouwen.
Zij hebben tenslotte die eeuw lokale vrouwengeschiedenis kleur gegeven.
De entree voor deze middag is gratis!
In de pauze staat er een kopje koffie of thee met een lekkere versnapering voor u klaar.

Vooraankondiging Variété-middag
Woensdagmiddag 18 april
belooft een speciale en nostalgische middag te worden
in het oude Royaltheater aan de Hamstraat.
Diverse artiesten gaan deze middag optreden.
U mag dit zeker niet missen.
Noteert u vast de datum: 18 april van 14.00 - 17.30 uur.
In het convocaat van april krijgt u uitgebreide informatie over het programma.
U kunt zich dan aanmelden voor deze middag.
De kosten bedragen € 10,-, graag overmaken op de bankrekening: NL55 RABO 0144 1416 47
t.n.v. KVG Roermond o.v.v. naam en Variété.
U kunt zich ook nu al opgeven voor deze middag via de volgende mailadressen:
Annette van Borren: a.van.borren@ziggo.nl
Marja van de Ven: marjavandeven@home.nl
Willemien Dirkx: wdirkx@xs4all.nl
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Het KVG Roermond Jubileumboek
Na afloop van dit feestjaar willen we een speciaal jubileumboekje uitbrengen
met daarin verhalen en foto’s die betrekking hebben op ons feestjaar.
Wij vragen alle leden om voor dit boekje een pasfoto (liefst in kleur) in te sturen.
Uiterste inzenddatum: 1 juli 2018.
Doet u dan 1 pasfoto (waar u naar eigen tevredenheid op staat), duidelijk voorzien van uw naam
en adres, in een envelop en geef dit af aan een van de bestuursleden.
U kunt ook per e-mail uw pasfoto sturen naar Elsprins.kvgjubileum@gmail.com.

Donderdag 15 maart Bezinningsdag in
Bezinningshuis “Regina Carmeli” in Sittard.
Kosten € 30,- p.p.
Vertrek: 8.00 uur vanaf het busstation in Roermond.
Terug om ongeveer 16.30 uur.
“BEZINNINGSHUIS REGINA CARMELI” IN SITTARD.
Vandaag worden wij de hele dag gastvrij ontvangen door
de Zusters van de “Karmel van het Goddelijk Hart van
Jezus”. Zij beginnen elke morgen om 9.00 uur met een
eucharistieviering.
Hier willen wij ook aan deelnemen.
Er wonen nog 26 kloosterlingen.
In Sittard zijn zij bekend als:
- de “Zusters van de Kollenberg “
- de “Zusters Karmelitessen”
- de “Zusters van het vroegere kinderhuis “
Het ochtendprogramma: de mis, vervolgens ontvangst met koffie/thee, een lezing door Zr. M.
Renata met als thema: “Vrouw, er is levend water .......ook voor jou”.
Vrije tijd met misschien een wandeling door de mooie tuin, de “Engel des Heren” om 12.00
uur, een warme lunch, een powerpoint-presentatie door Zr. M. Renata over hun leven, een
rondleiding door het museum en het winkeltje.
We sluiten af met koffie/thee! Om 16.00 uur gaan we weer terug naar Roermond.
U kunt meer informatie vinden op: www.reginacarmeli.nl
De kosten voor deze dag zijn € 30,-. Inbegrepen: de bus, koffie/thee, de lezing, een warme
maaltijd, de power-pointpresentatie, rondleiding, afsluiting en de fooi voor de chauffeur.
U kunt zich opgeven tijdens de Koffiemorgen op 7 maart in PrinsHeerlijck of eerder bij Annie
Mooren tel: 0475-330868 of per e-mail anniemooren@planet.nl. Voor de betaling van deze
excursie: zie onder MEDEDELINGEN.

*
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Dinsdag 20 maart - 14.00 uur – De Velderie
Diapresentatie ‘Oost Frankrijk van noord naar zuid’, door Guus Reinartz
Oost Frankrijk, van noord naar zuid. Elke plek in Frankrijk met z'n rijkdom aan natuur, cultuur en
historie, vormt een levenslang decor voor boeiende en afwisselende vakanties.
In deze dia-overvloeishow over dit prachtige land, bezoeken we het
oostelijke gedeelte van Frankrijk, van noord naar zuid, van hoog naar
laag! U zult zien en horen hoe verrast en geboeid ik heb gekeken naar
de mens, zijn cultuur en de natuur in deze fantastische en contrastrijke
streek!
De “Route des Vins” in de Elzas, waar charmante dorpjes de bezoeker
uitnodigen om hun geurige wijnen te ontdekken. De opzienbarende Alpenreuzen imponeren met
indrukwekkende panorama’s. De Camargue roept beelden op van sneeuwwitte paarden en
sierlijke roze flamingo’s op goudkleurige watervlakten. De met flonkerende zandstranden en
weelderige plantengroei pronkende mondaine badplaatsen aan de Côte d’Azur. Steden, zoals het
elegante, pauselijke Avignon, Straatsburg met zijn kathedraal uit geel-rode zandsteen, het
waterrijke oude Annency en Marseille met zijn pittoreske “vieux port”, geven het geheel een
passende omlijsting!
Dit belooft weer een zeer geslaagde middag te worden door de prachtige beelden en de sfeer die
zijn oproepen met, voor velen, herinneringen aan heerlijke vakanties.
Voor de koffie /thee in de pauze kunt u bonnen kopen voor € 1,50; liefst met gepast geld betalen.

*
Vrijdag 30 maart – 14.00 uur – Foroxity: film
Kosten € 10,Graag nodigen wij u uit op vrijdag 30 maart om 14.00 uur in Foroxity voor
de film van de maand.
De titel van de film is: ‘THE POST’ met Meryl Streep en Tom Hanks in de
hoofdrollen.
The Post, geregisseerd door Steven Spielberg, is een waargebeurd drama.
Een meeslepend verhaal over de onwaarschijnlijke samenwerking tussen de
eerste vrouwelijke uitgever van een grote Amerikaanse krant, moet
samenwerken met hoofdredacteur Ben Bradley.Ze zijn genoodzaakt al hun
meningsverschillen aan de kant te schuiven in hun strijd tegen de concurrent
The New York Times om als eerste geheime overheidsdocumenten te onthullen, die drie decennia
en vier Amerikaanse presidenten overspande. Ze riskeren daarmee niet alleen hun carrière, maar
ook hun voortbestaan van The Washington Post.
De verdere inleiding laten we graag over aan dhr. Verheul.
U kunt zich inschrijven voor deze film op de Koffiemorgen van woensdag 7 maart in PrinsHeerlijck.
aan de Neerstraat. De prijs voor de film is € 10,- incl. hapje en drankje na afloop.
Voor de betaling van de film: zie onder MEDEDELINGEN
Aanmelding tot 28 woensdag maart.
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In Memoriam
Mevr. An Boonen-Janssen, overleden op 21 februari
Mevr. Annemieke Mostert-Groeneveld overleden op 12 februari, 67 jaar
Mevr. Truus Campers-Heynen, overleden op 16 januari, oud lid, 95 jaar
Mevr. Bep van Laer - Kuipers, overleden op 16 januari, oud lid, 97 jaar

KVG LIMBURG

Op 20 september
wordt het 100-jarig bestaan van KVG LIMBURG gevierd
in de Oranjerie in Roermond.
Het feestprogramma start om 10.00 uur, daarna volgt een feestelijk ochtendprogramma met een
meditatieve opening, toespraken, o.a. van onze gouverneur, een modeshow en de bekendmaking
van de opbrengst van onze sociale actie ten behoeve van laaggeletterdheid in onze provincie en
in Tanzania. Een feestelijke lunch en een muziekprogramma, afgesloten met een toost en lekkere
hapjes. De hele dag staat onder leiding van onze dagvoorzitter Ria Oomen.
U ontvangt rond 14 april het jubileum-ledenblad
En meer over dit feestprogramma kunt lezen in onze volgende convocaten.

Zet deze datum OOK maar DIK in uw agenda !!!!!
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Wij willen u er op attent maken dat er in augustus geen zomerreis wordt georganiseerd.

U kunt zich nog t/m 7 maart aanmelden voor de voorjaarsreis 2018

6 dagen Duitsland Bodensee
van woensdag 27 juni t/m maandag 2 juli 2018
De prijs voor deze reis bedraagt € 525,- Toeslag eenpersoonskamer € 120,- *
Introducé mogelijk tegen een meerprijs van € 25,PROGRAMMA (onder voorbehoud)
Woensdag 27 juni. 08.00 vertrek uit Roermond naar Königswinter voor een
koffiestop, en vervolgens naar Mainz voor lunchpauze. Aldaar bezichtiging van de Stefanuskerk
met zijn beroemde ramen van Chagall. Mainz is ook bekend met zijn Gutenbergmuseum, de
uitvinder van de boekdrukkunst.
We overnachten in het Best Western Hotel in Mannheim.
Tel. 0049 621 1592-0.
Donderdag 28 juni. We rijden naar Worms: bezichtiging van de stad, waar de Reformatie begon
in 1521 toen Luther voor de Rijksdag zijn stellingen verdedigde, we bezoeken de Dom en de O.L.
Vrouwekerk. Na de lunchpauze doorreis naar Kisslegg.
We overnachten in Hotel Zum Ochsen. Adres: Herrenstrasse 21. Tel. 0049 7563 – 9109-0
Vrijdag 29 juni. Bezoek aan het schiereiland Reichenau en het bloemeneiland Mainau, welke
beide in de Bodensee liggen.
Zaterdag 30 juni. Bezoek aan het westelijke deel van de Bodensee: de Wallfahrtskirche in Birnau,
gaan per boot langs de watervallen van Schaffhausen, en bezoeken Altstadt Stein am Rhein.
Zondag 1 juli. Bezoek aan het oostelijke deel van de Bodensee: Meersburg met zijn bekende
vakwerkhuizen. Na de middag een bezoek aan Friedrichshafen of Bregenz.
Maandag 2 juli. Terug naar Nederland via Ulm en Stuttgart naar Grathem voor het afscheidsdiner
in Restaurant Geraets. Hierna terug naar Roermond.
*Wilt u er rekening mee houden, dat eenpersoonskamers klein kunnen uitvallen en ongunstig
gelegen kunnen zijn.
In de reissom inbegrepen: vervoer per tourist-class touringcar, verzorging op basis van half
pension, gids in Worms, boottocht, entree Mainau, en affscheidsdiner in Grathem.
Niet in de reissom inbegrepen: Drankjes aan tafel, eventuele entrees, lunches.
Reis- en annuleringsverzekering resp. € 25,- en € 35,- eventueel via ons af te sluiten.
Aanmelding t/m de koffiemorgen van 7 maart bij Annie Mooren: tel. 0475 – 330868.
Betaling vóór 1 april o.v.v. voornaam + achternaam + meisjesnaam
U kunt het bedrag overmaken op rek. NL74 RABO 0144 1218 08 t.n.v. KVG Roermond
o.v.v. VJR 2018.
U ontvangt de reisbescheiden met o.a. adressen en telefoonnummers van de medereizigers
enkele weken voor vertrek.
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MEDEDELINGEN

Betalen voor de Bezinningsdag en de Voorjaarsreis en de film:
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 film en de excursie/Bezinningsdag geldt: afmelden kan tot 48 uur vantevoren, anders is geen restitutie mogelijk.
1) Verslagen en fotoreportages van bijna al onze activiteiten, en wijzigingen in het programma,
staan op onze website: www.kvg-roermond.nl. Regelmatig kijken dus.
2) 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).
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Dag voor Alleengaanden 2018
Vanaf 2017 organiseren ZijActief Limburg en KVG Limburg deze Dagen voor Alleengaanden
samen.
Deze dagen bieden alleengaande vrouwen in heel Limburg de gelegenheid om elkaar te
ontmoeten, te netwerken en kennis op te doen.
Het thema van 2018 gaat over vluchtelingen, met name de statushouders (vluchtelingen met een
tijdelijke verblijfstatus) die in onze dorpen of steden zijn komen wonen.
Vluchtelingenwerk Limburg geeft ons informatie over de weg die deze mensen afleggen als ze in
Nederland aankomen totdat ze de huissleutel van een woning krijgen.
Bent u ook nieuwgierig wie die vluchtelingen zijn die inmiddels een huis hebben gekregen in uw
dorp of stad? Velen zien er anders uit, hebben een andere huidskleur, er zijn er die een hoofddoek
dragen, spreken een taal die wij niet kennen…… Deze vluchtelingen wonen hier met hun gezin,
anderen zijn alleenstaand. Kortom een heel diverse groep mensen die verlangen naar een plek in
de samenleving waar ze als burger weer de draad van het leven kunnen oppakken. Misschien
voor tijdelijk, misschien voor altijd. Maar…. Hoe gaat het nu met mijn nieuwe buren?
De dagen voor Alleengaanden staan op de volgende data gepland:
Dinsdag
20 maart in Heerlen
Donderdag 22 maart in Nederweert-Eind
Donderdag
5 april in Venray
Donderdag 12 april in Sittard.
U vindt op onze website KVG Roermond de volledige informatie (zoals dagprogramma,
aanmelding en betaling).
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