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November 2018 
 
 

In het voorjaar dan kan alles, niets is nog bepaald. 
Lentekriebels leiden je. Een zon die altijd straalt. 
Zo sta je in het leven, opgewekt en je ontdekt 
Dat grenzen te verleggen zijn, als je er genoeg aan trekt. 
 
De toekomst lacht je toe, niets moet en alles kan. 
Je trekt je eigen plan, je ploegt je zaait, je oogst én dan…. 
Dan maak je de balans op en beseft hoe verwend je bent. 
Je rent, danst door het leven, maar ’t seizoen loopt op z’n end. 
 

De zomer was een feest. Te heet? Dat vergeet je maar wat graag. 
Je koestert de herinneringen, maar pas op, je leeft vandaag! 
Vastklampen aan wat was, dat werkt niet. De tijd laat zich niet bevriezen. 
Beter is ’t om tevreden terug te blikken, in plaats van vrezen te verliezen. 

 
De herfst lokt je niet, toch is ze niet enkel grijs en nat en koud. 
Als je ervoor openstaat, dan zie je ook het prachtig rood en goud. 
Stapel je geluksmomenten, geniet alle seizoenen van het jaar. 
Pluk elke herfstdag alsof ’t weer lente is, dán ben je winterklaar. 

 
              Frank Vester 

 

* 
 

AGENDA 
 

Woensdag 7 november :  Koffiemorgen   
Vrijdag 9 november :  KVG Jubileum muziekuitvoering  

in de ECI met Rose-Marie Hendrikx 
Woensdag    14 november :   KVG Jubileum boomplantdag 
Dinsdag        20 november:    Dagexcursie Genk 
Vrijdag 30 november :   Film 

* 
Woensdag 7 november 

 

KVG-Koffiemorgen van 10.30 tot 11.30 uur in ‘t Paradies. 
  Met inschrijving voor - de muziekuitvoering in de ECI 

      - Boomplantdag 
       - excursie en  

           - film 
 

* 
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Vrijdag 9 november  - 100 jaar KVG Roermond Jubileum - 14.00 uur in de ECI 

 
In het kader van ons jubileumjaar! 

 
Concert-vertelling ‘Je trouwe Clara’ 

door mevr. Rose-Marie Hendrikx 
Kosten € 10,- 

Aanmelden verplicht; eigen leden gaan vóór introducees. 
  
 ‘Je trouwe Clara’ is een bijzondere concert-vertelling over het leven van Clara Wieck (1819-1896), 
de echtgenote van Robert Schumann. Clara is vooral de geschiedenis ingegaan als een 
uitzonderlijk virtuoze concertpianiste. In haar drukke leven als pianiste en als moeder van 8 
kinderen vond ze af en toe ook tijd om te componeren. 
Een vertelling met dagboekfragmenten neemt je mee in haar bewogen levensverhaal. 
Er ontvouwt zich een ontroerend beeld over Clara en over de mannen die haar heel dierbaar 
waren: haar vader, echtgenoot Robert en haar vriend Johannes Brahms. 
 
Met zang, cello en pianomuziek van Clara, Robert en Johannes wordt haar portret ingekleurd. 
Daarbij zijn muziek en woord nauw met elkaar vervlochten; waar het woord stopt, vertelt de 
muziek verder. 
Dit concert met een verhaal door 4 vrouwen gebracht: Vera Baliko (cello), Maaike De Zitter 
(piano), Reinhilde Weijtjens (zang) en Rose-Marie Hendrikx (woord). 
 
Aanmelden op de Koffiemorgen of bij Annie Mooren 
De inschrijving sluit aan het eind van de Koffiemorgen in ‘t Paradies. 
Let wel: u bent pas ingeschreven als u betaald hebt. 
Betaling: zie tekst met rekeningnummers o.v.v. ‘ECI’. 

* 
Woensdag 14 november – 100 jaar KVG Jubileum - 15.00 uur - in kasteelpark Hattem. 
 

Boomplantdag 
In verband met het 100-jarig bestaan van het KVG Roermond gaan we 
ter herinnering hieraan een boom planten in Kasteelpark Hattem. 
De boom, een Toona Sinensis (Franse uiensoepboom) wordt door 
mevr. Rianne Donders, burgemeester van Roermond en onze 
voorzitter Rinie Schreurs geplant.  Dit zal gebeuren om 15.30 uur. 
 
Bij de boom brengen wij een toost uit op het geslaagde jubileumjaar en 
natuurlijk ook op ONZE boom. Aansluitend gaan wij naar Kasteeltje 
Hattem, waar we getrakteerd worden op een kopje franse uiensoep. 
Dit geldt alleen voor degenen die bij het planten van de boom aanwezig waren. 
Voor degenen die hierbij willen zijn, zullen wij op de parkeerplaats van NIP bij Kasteeltje Hattem u 
de weg wijzen alwaar de boom geplant wordt. Hopelijk houden wij het droog, zoniet: denk aan een 
paraplu! 
 
Wilt u hierbij aanwezig zijn, dan moet u zich opgeven op de Koffiemorgen van woensdag 7 
november in ’t Paradies of per e-mail bij mevr. Loes Schouten:  (loes.schouten@ziggo.nl). 
Ook als u die dag onverwacht verhinderd bent, dan moet u zich bij Loes afmelden. 

Wij verwachten u om uiterlijk 15.15 uur op de parkeerplaats. 

* 

mailto:loes.schouten@ziggo.nl
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100 jaar KVG Roermond Jubileum  
FOTO - TENTOONSTELLING” 

van 1 mei tot en met 31 mei 2019 in ’t Paradies  te Roermond 
  
Ons 100-jarig jubileum is natuurlijk een goede reden om eens een foto-tentoonstelling te houden. 
Daarom deze oproep aan u allen om foto’s beschikbaar te stellen. 
Het mogen oude foto’s zijn, maar ook recente opnames van KVG-activiteiten, die een goed beeld 
geven van wie wij, KVG Roermond, zijn. 
Belangrijk is daarbij: vermelding van uw naam, adres, telefoonnummer en welke activiteit het is; 
en wanneer, waar en met misschien een korte begeleidende tekst. 
Wilt u dit, vóór 1 december, sturen of brengen of per e-mail naar Elly Jansen, zie jaarboekje. 
  
Aan alle leden: Als u NIET op foto’s zichtbaar wilt zijn, laat het ons weten. 

In afwachting van uw reactie: Elly Jansen 

 
Dinsdag 20 november - dagexcursie naar Genk in België. 
Vertrek 9.00 uur vanaf de bus-parkeerplaats  bij station Roermond. 
Terug in Roermond ± 18.15 uur.  
Kosten € 27,- p.p.  Lunch en afsluiting is voor eigen rekening. 
De excursie is ook geschikt voor als u minder goed ter been bent. 
  
We brengen vandaag een bezoek aan de stad Genk in België. 
Vroeger was dit een mijnstadje. Zoveel jaren later heeft de plaats 
zich ontwikkeld tot een kosmopolitische moderne stad. 
 
Ontvangst bij het “Onthaal C-Mine” met een heerlijke kop koffie. 
Om 10.30 uur komt er een gids in onze bus, voor een rondleiding langs de “Architectorale Parels 
van Genk” gedurende ongeveer twee uur. 
Dichtbij de C-Mine ligt een bijzondere straat,  “De Vennestraat”. 
Deze “STRAAT VAN DE SMAAK” is zeer geschikt voor de lunch van 12.30 tot 14.30 uur . 
Hier treft u verschillende restaurantjes, cafés, galeries en speciale winkeltjes vanuit de 
verschillende culturen. 
 
Van 15.00 tot 17.15 uur bezoeken we de “Cosmodrome”. 
Voor een adembenemende ontdekkingstocht langs sterren, planeten en andere mysterieuze 
fenomenen. We bekijken de hemel boven Genk in het planetarium, zien een 360 graden film, 
gluren door een sterrenkijker, bezoeken de tentoonstelling “De Oerknal” en sluiten vanaf 16.30 uur 
af in het café-restaurant  “De Krater”. 
Om 17.15 uur vertrekken we weer naar Roermond.  
Genk zal voor altijd anders in onze herinnering blijven. 
  
De kosten: € 27,- p.p. 
Inbegrepen: de bus, de fooi voor de chauffeur, de koffie/thee, de gids, de Cosmodrome. 
Aanmelden: op de Koffiemorgen in ‘t Paradies of eerder bij Annie Mooren per telefoon 0475-
330868 of via de mail anniemooren@planet.nl 
Deelname is in volgorde van aanmelding en u dient binnen 5 dagen na aanmelding betalen. 
Eigen leden gaan voor introducees. 
Betaling: zie tekst met rekeningnummers o.v.v. “Excursie Genk”. 
 

Denkt u aan de pas of identiteitskaart! 

* 

mailto:anniemooren@planet.nl
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Woensdag 21 november - 14.00 uur – ’t Paradies – Munsterstraat 61        –            Roermond. 
 

                                                                           

  

 

                 

Bijzondere jaarlijkse handwerkverkoop  
Uit de nalatenschap van An Boonen hebben we via haar dochter veel handwerkmateriaal 
gekregen. Waaronder diverse cassettes met allerlei kleuren garens van DMC. Prachtige  bewerkte 
en onbewerkte  tafelkleden in diverse maten en kleuren. Handwerkboeken enz. 
 
De dames van de handwerkclub nodigen u dan ook van harte uit voor deze verkoop op 

woensdag 21 november om 14.00 uur  in ’t Paradies. 
                                 
Verder is er weer hard gewerkt en het resultaat mag er zijn. Handwerken te kust en te keur. Onze 
keuze is groot, zoals gastendoekjes, slabbetjes, dekservetten en diverse kerstartikelen  enz. enz.  
Of zoekt u een leuk cadeautje voor Sinterklaas of Kerst? Wellicht is er iets voor u bij. 
 
De opbrengst is voor het nieuwe project van de werkgroep Melania-Roermond ‘Graansilo’s in 
Oeganda’. 
 
Vijftig weduwen proberen te leven van de landbouw. Het geoogste graan wordt in rieten en 
strooien silo’s opgeslagen. Daar hebben ongedierte en schimmels vrij spel. Dat betekent dat de 
vrouwen hun oogst zo snel mogelijk moeten verkopen, soms tegen de laagste prijzen. Wisselende 
weersomstandigheden en slechte opslagmethoden hebben regelmatig voedselgebrek en honger 
als gevolg. De vrouwen kunnen vaak niet meer dan een maaltijd per dag serveren. De kinderen 
zijn dan ook ondervoed. 
De nieuwe silo”s, (metalen) helpen om het graan beter op te slaan                                    
  
Verdere informatie vindt u op de bladzijden 22  en 23 in het jaarboekje.   
                               

Wij hopen u met velen te mogen begroeten. 

* 
Donderdag 22 november - 14.00 uur - Ontmoetingscentrum Minderbroederssingel 15f  

Lezing in het kader van  ‘Nederland Leest’ door dhr. Paul van Dooren. 
 

“Volgens het gezegde zijn we wat we eten. Zou het kloppen?  
Voor gewoon voeding kunnen we daar onze vraagtekens bij zetten. Maar voor 
léésvoer geldt het zeker. Want het meeste van onze maaltijden zijn we na een 

paar dagen weer kwijt. Daarentegen blijven de verhalen, personages en inzichten uit boeken ons 
altijd bij. Kortom: we zijn wat we lezen.” 
Aldus een publicatie van het CPNB, de organisatie die niet alleen de diverse boekenweken 
jaarlijks organiseert, maar zich ook sterk maakt voor leesbevordering in het algemeen. Daar valt 
ook de campagne “Nederland leest” onder. 
 
Dit jaar is het thema van die campagne Voeding. En aangezien voeding, in welke vorm dan ook, 
even essentieel is voor het leven dat wij leiden, als lezen, en met name literair lezen, zal de lezing 
van 22 november beide zaken combineren.  
Het is onmogelijk deze combinatie uitputtend te laten zijn, maar er zal toch een interessante 
middag gewijd worden aan “Voeding in de literatuur”. 
Voeding ( of drank! ) als (leit)motief en als thema zullen uitgebreid aan de orde komen 

Het belooft weer een zeer interessante middag worden! 
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Vrijdag 30 november - in Foroxity – de film  

Aanvang 14.00 uur. Kosten € 10,- p.p. 
De titel van de film deze maand is ‘The Wife’ met Glenn Close in de hoofdrol. 
 
Joan Castleman is een opvallende schoonheid met onberispelijke referenties. 
Veertig jaar heeft ze haar eigen talent, dromen en ambities opgeofferd voor haar 
charismatische man Joe en zijn succesvolle literaire carrière.  
Ze heeft altijd zijn ontrouw en excuses genegeerd met gratie en humor.  
Hun huwelijk is gebouwd op ongelijke compromissen en Joan staat op het punt 
haar breekpunt te bereiken. 
Aan de vooravond van de uitreiking van Joe’s Nobelprijs voor de literatuur 
confronteert ze hem met het grootste offer van haar leven en het geheim van zijn carrière. 
De verdere inleiding laten we graag over aan dhr. R. Verheul. 
 
U kunt zich inschrijven voor deze film op de Koffiemorgen van woensdag 7 november. 
De prijs voor deze film incl. hapje en drankje bedraagt € 10,-. 
Aanmelden: uiterlijk woensdag 28 november.  
Betaling: zie tekst met rekeningnummers o.v.v. ‘film november’. 
 

* 
INSCHRIJVING VAN EXCURSIES, FILM EN EVENEMENTEN 

 
U krijgt maandelijks ons convocaat; hetzij per e-mail (en ook op de website), hetzij in de bus. 
 

De inschrijving van excursies, film en evenementen kan geschieden op verschillende manieren. 

Op de maandelijkse Koffiemorgen,  

of per e-mail en per telefoon bij Annie Mooren,  
 
De sluitingsdatum is op het einde van de Koffiemorgen. 
Ons verzoek aan u is om binnen 5 dagen na de Koffiemorgen te betalen. 
U bent pas definitief ingeschreven als de betaling binnen is. 
  
Deelname in volgorde van aanmelding + betaling; er is geen loting meer bij overschrijding.  
Bij het overschrijden van het aantal deelnemers komt u op een reservelijst te staan. 
Mocht er een grote overschrijding zijn dan zal er, indien mogelijk, een 2e excursie georganiseerd 
worden. 
Mocht u om de een of andere reden niet deel kunnen nemen aan een excursie of evenement waar 
u zich voor hebt opgegeven, meld dit dan zo snel mogelijk aan het desbetreffende bestuurslid, 
zodat de persoon die op de reservelijst staat, alsnog mee kan gaan. 
 

 

Naar welk rekeningnummer moet u overmaken voor diverse activiteiten 
 

NL55  RABO  0144  1416  47   NL74  RABO  0144  1218  08  

t.n.v. KVG Roermond   t.n.v. KVG Roermond 
 

Openingsdag        Excursies    
Contributie         Film 
Clubs   Nieuwjaarsreceptie     Reis 
Cursussen  Sluitingsdag 
Kerstviering  ECI concert 
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Mededelingen 
 

1. Hebt u zich aangemeld voor een cursus, of de film, of een excursie, of een wandeling, of bridge?: 
In geval van verhindering dienst u zich af te melden bij degene waar u zich aangemeld hebt. 

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

restitutie mogelijk. 
 

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

 
4. Wilt u voortaan uw convocaat per e-mail ontvangen? Laat het ons dan weten. 

Stuur uw e-mailadres aan loes.schouten@ziggo.nl  
 

5. 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. 

. 
 

 

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

