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Februari 2019  
 

Hoe bak jij pannenkoeken? 
 

VVD: zoek dat zelf maar uit 
PvdA: pannenkoeken bak je samen 
CDA:  pannenkoeken bak je zoals vroeger 
PVV:  ga terug naar je eigen land als je dat niet weet 
D66: iedereen kan pannenkoeken leren bakken 
SP:  met een omwenteling 
GroenLinks: op windenergie 
Partij voor de Dieren: met sojamelk 
50Plus:  met een thuishulp 
SGP:   met Gods hulp 
ChristenUnie: ook met Gods hulp 
DENK:  pannenkoeken zijn racistisch         Museum Boijmans van Beuningen 
Artikel 1:  pannenkoeken zijn koloniaal 
Piratenpartij: niemand mag weten hoe jij bakt      
GeenPeil:  daar gaan we over stemmen 
Nieuwe Wegen: wij bakken ze heel anders 
Niet Stemmers:……………….. 
 
 

AGENDA 
 
Woensdag   6 februari KVG-Koffiemorgen   

  ’s middags Lezing Picasso   
Donderdag 14 februari Excursie Ludwigmuseum Keulen    
Woensdag 20 februari Lezing Positieve Gezondheid 
Vrijdag 22 februari Film 

* 
Woensdag 6 februari KVG-Koffiemorgen 

In ’t Paradies’ van 10.30 - 11.30 uur  
  

Inschrijving voor:  
de film, de excursie, de voorjaarsreis en de lezing over Positieve Gezondheid. 
 

* 

 
VOORAANKONDIGING  

Op 9 april 
is onze 2de excursiedag naar Museum Voorlinden. 

Dit alvast ter informatie. U kunt zich nu nog niet opgeven! Nadere  info in het volgende  convocaat. 
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Woensdagmiddag 6 februari 
Lezing door dhr. Frijns over Picasso - 14.00 uur , in ‘t Paradies   
 
Pablo Picasso, wie kent hem niet met zijn rare fratsen? Neuzen, ogen, oren en 
monden die op de meest vreemde manieren in een hoofd geschilderd zijn.  
Lijven, vooral vrouwenlijven, die nog fantasierijker in elkaar geknutseld zijn.  
Vond men het eerst allemaal maar gek en vreemd, na een paar generaties zijn we 
eraan gewend geraakt en vinden wij zijn werk zelfs boeiend en mooi.  
Maar wat bezielde deze man nou eigenlijk? En waar haalde hij die ongebreidelde 
fantasie vandaar? 
 
In de lezing van Harrie Frijns, beeldend kunstenaar en kunsttheoreticus, zult u op deze vragen 
antwoord krijgen. Maar als aanloop daar naar toe zal hij u eerst bekend maken met de drijfveren 
waarop diverse menselijke veranderingsprocessen gebaseerd zijn.  
Hij begint kort bij huis door te laten zien hoe wij onze woning inrichten en hoe abstractie en realisme 
hier een rol in spelen.  
Dan stapt hij over op de ontwikkelingen in de Europese architectuur, want bij de inrichting van de 
“culturele woning” spelen dezelfde elementen mee als bij ons thuis. Dit uitstapje sluit hij af met een 
bespreking van de grote culturele en artistieke cycli van opbloei en verval, omdat ook daar weer 
hetzelfde spel te zien is, maar dan anders.  
Na deze inleiding heeft u genoeg kennis opgedaan om Picasso’s rebelse breuk met de realistische 
schilderkunst stap voor stap te volgen. 
 
Dat belooft een interessante middag te worden, waar we u van harte voor uitnodigen. 
Deze lezing van Harrie Frijns is voor u mogelijk een aanleiding om deel te nemen aan de komende 
excursie naar Museum Ludwig in Keulen, op 14 februari a.s.  
 

* 
Donderdag 14 februari excursie 

 
Dagexcursie naar Keulen, Museum Ludwig 
Vertrek: 8.30 uur.  
Kosten: € 42,-   
Museum en stadscentrum: er moet veel gelopen worden. 
 
Het Museum Ludwig is een van de toonaangevende musea van 
Duitsland. Het ligt naast de Dom en meteen aan de Rijn.  
Het richt zich op moderne beeldende kunst uit de 20e en 21e eeuw. 
Het heeft de op twee na grootste collectie ter wereld van Pablo Picasso. Helaas kan een groot deel 
van de collectie momenteel niet bezocht worden.  
Daarom gaan we vervolgens naar de afdeling Expressionisme, waaronder de Russische Avant-
garde, Marc Chagall en Malewich. Alles onder leiding van gidsen. 
 
Het museum ligt vlak bij de gezellige Altstad, het leukste en meest historische deel van Keulen. Veel 
winkels en terrasjes, en natuurlijk de Dom en het prachtige Rathaus. 
 
 
           vervolg: zie volgende pagina 
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Programma Keulen 
 
Vertrek 8.30 uur vanaf de parkeerplaats bij station Roermond.  
Dit vroege tijdstip is i.v.m. de verkeersdrukte naar Keulen.  
 
Bij aankomst koffie/thee in het restaurant van het museum. 
 
Rondleiding gedurende anderhalf uur: met gids langs Picasso en de Expressionisten.  
Waarschijnlijk in twee groepen verdeeld. 
 
Na afloop van de rondleiding hebt u vrije invulling van de middag van 14.00  tot 16.00 uur. 
U kunt in het museum blijven en zelf nog rondkijken in dit enorme museum. (Let op: Het is misschien 
moeilijk om een plekje te vinden in het museumrestaurant).  
U kunt natuurlijk ook de stad ingaan en zich daar vermaken. Alles ligt zeer dicht bij elkaar. 
 
Om 16.00 uur komen we weer allemaal bij elkaar. We zien elkaar dan in Brauhaus Früh am Dom. 
In de Winterkammer (van dit enorm grote bierhuis) verpozen we tot uiterlijk 18.30 uur onder het genot 
van een kop soep en een drankje (dat laatste voor eigen rekening). Zo gaan we in ieder geval niet 
met lege maag weer naar Roermond toe. 
 
Kosten: € 42,- 
Inbegrepen: het busvervoer, toegang tot het museum, rondleiding met gids, koffie/thee in het 
museumrestaurant, soep in Brauhaus Früh, en fooi voor de chauffeur. 
Niet inbegrepen: lunch en drankjes. 
 
U kunt zich aanmelden op de Koffiemorgen van 6 februari of bij Annie Mooren tel. 330868. 
Voor de betaling van de excursie: zie tekst met rekeningnummers. 
 

* 
Woensdag 20 februari 

 
Lezing/workshop door Esther Stoffers van Burgerkracht.  
Over ‘Positieve Gezondheid en IK positief gezond’  
In ’t Paradies – 14.00 uur. 
 
Positieve Gezondheid houdt in:      
- Kijk naar gezondheid, niet naar ziekte 
- Kijk naar hoe iemand zo gezond mogelijk kan blijven 
- Kijk wat iemand wel in plaats van niet kan 
- Kijk hoe je gezond leven kunt bevorderen 
- Kijk wat iemand toe kan voegen en hoe men van betekenis kan zijn 
- Vraag wat iemand hiervoor nodig heeft 
 
De workshop inspireert en motiveert mensen om zich het gedachtengoed van Positieve Gezondheid 
eigen te maken en zelf met hun eigen (positieve) gezondheid aan de slag te gaan. 
 
De lezing/workshop bestaat uit een inleiding en een doe-gedeelte. Hierbij wordt aandacht besteed 
aan het zgn. spinnenweb. 
Wij moeten wel weten wie eraan meedoet, hoeveel leden er komen.  
Vandaar de vraag of u zich wil opgeven op de Koffiemorgen. 
 

* 
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Vrijdag 22 februari FILM 
Filmmiddag in Foroxity. Aanvang 14.00 uur. Kosten € 10,50.  

 
Graag nodigen wij u uit voor de film ‘Mary Queen of Scots’. 
 
Het is een film over het turbulente leven van de charismatische Mary Stuart.  
Op haar zestiende werd ze koningin van Frankrijk, op haar achttiende was ze al 
weduwe. Toch weerstond ze de druk om opnieuw in het huwelijk te treden. In plaats 
daarvan keerde ze terug naar haar geboorteland Schotland waar ze de troon 
opeiste. 
Maar Schotland was net als Engeland onder de heerschappij van Koningin Elizabeth l.  
De twee jonge koninginnen kijken zowel met angst als met fascinatie tegen elkaar op. Ze zijn rivalen 
op het gebied van de macht en de liefde. 
 
Verder laten wij de inleiding van deze film, die gegarandeerd voor een glimlach zorgt, over aan dhr. 
Verheul. 
 
U kunt zich inschrijven voor de film op woensdag 6 februari in ’t Paradies of telefonisch bij Annie 
Mooren, tel. 330868. 
De prijs voor deze film bedraagt €10,50 incl. hapje en drankje. 
De verhoging van € 0,50 cent is het gevolg van de nieuwe BTW-heffingen. 
 
Voor de betaling van de film: zie tekst met rekeningnummers. 
Aanmelden uiterlijk op woensdag 20 februari. 
 

* 
 

Afscheid bestuurslid mevr. Sonja Boon. 
 
Onze voorzitter Rinie Schreurs neemt afscheid van Sonja Boon  
en overhandigt haar een bos bloemen als dank voor haar jarenlange 
inzet als bestuurslid bij het Katholiek Vrouwen Gilde Roermond. 

  

* 
 

 
 
 
 

Naar welk rekeningnummer moet u overmaken voor diverse activiteiten: 
 

NL55  RABO  0144  1416  47 naar NL74  RABO  0144  1218  08  

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

       -  Contributie 
       -  Evenementen                                                                                      

Openingsdag  Sluitingsdag     Excursies                              
Clubs         Reis 
Cursussen        Film 
Kerstviering             Nieuwjaarsreceptie 
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                         Voorjaarsreis 2019 
7-daagse busreis naar de Zuidkust van Engeland 

van zondag 2 juni tot en met zaterdag 8 juni 2019 
 

De prijs van deze reis bedraagt € 600,-    Introducé mogelijk tegen meerprijs van € 25,- 
Toeslag eenpersoonskamer € 150,-  
       

PROGRAMMA (onder voorbehoud). 
Zondag 2 juni. 08.00 uur: Vertrek vanaf de busparkeerplaats bij Roermond NS, met onderweg 
koffiestop naar Calais, waar we de boot nemen naar Dover. Aan boord lunchgelegenheid.  
We arriveren in Dover en maken een stop in Rye, een mooi stadje aan de Engelse zuidkust.  
Hierna doorreis naar Eastbourne waar we ons voor 6 nachten installeren in het Mansion Lions Hotel.   
Ons hotel bevindt zich aan de Boulevard van Eastbourne met uitzicht op zee. 
Adres: Grand Parade BN21 3YS, tel 0044-1323 727411.  
 
Maandag 3 juni. Voor de middag verkennen we de omgeving van het hotel, in de middag maken 
we een uitstap naar Tunbridge Wells, een historisch stadje in het centrum van Kent. 
 
Dinsdag 4 juni. Vandaag gaan we op bezoek bij Hever Castle, eens het verblijf van Anna Boleyn, 
koningin van Engeland en 2e vrouw van Hendrik VIII. We bezoeken hier de prachtige tuin en kunnen 
hier lunchen. Vervolgens bezoek aan Chartwell, eens het verblijf van de staatsman Churchill. 
 
Woensdag 5 juni. Vandaag een van de hoogtepunten van onze reis! 
Het subtropische eiland Wight. Varen vanaf Portsmouth naar het eiland, Bezoek aan Osborne 
House,  eens het verblijf van Koningin Victoria en prins Albert. Rondrit over dit prachtige eiland met 
uitzichten over de kust en de zee.   
 
Donderdag 6 juni. Bezoek aan de uitlopers van het Southdowns en aan Seven Sisters Countrypark 
met de krijtrotsen van Beachy Head. Vervolgens naar Brighton een van de voornaamste badplaatsen 
aan de Engelse zuidkust en zijn bekend Royal Pavilion.  
 
Vrijdag 7 juni. Laatste dag in Eastbourne, we gaan naar de bekende tuin Sissinghurst, een tuin 
van uitmuntende schoonheid en eigendom van National Trust. En op de terugweg Lake Bewl Water. 
 
Zaterdag 8 juni.  Terug naar Nederland. Met een koffiestop onderweg gaan we naar Dover voor 
de oversteek naar Calais. Lunchgelegenheid aan boord. Hierna via Brussel naar zaal Geraets voor 
afscheidsdiner. Tenslotte terug naar Roermond. 
 
In de reissom inbegrepen: Vervoer per comfortclass touringcar. Koffie/thee met vlaai op heenweg. 
   Verzorging op basis van half pension. Diverse entrees. 
   Overtocht Calais-Dover v.v. en Portsmouth-Wight v.v. 
   Einddiner in Grathem 
Niet inbegrepen:  Drankjes aan tafel, lunches. 
   Reis- en annuleringsverzekering resp. € 25,- en € 35,- event. bij ons af te sluiten. 
 
Aanmelden en betalen: Op de Koffiemorgen van 6 februari of bij Annie Mooren: tel 0475 – 330868. 
Betaling van de totale reissom vóór 28 februari. Zie tekst met rekeningnummers. 
 
U ontvangt de reisbescheiden met o.a. adressen en telefoonnummers van de medereizigers enkele 
weken voor vertrek.  
    


