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‘Vriendschap, liefde, broederschap, dat zijn geen loze kreten
We leven echt niet voor de grap, dat mag je nooit vergeten
Nee, we benne op de wereld om mekaar om mekaar
Om mekaar om mekaar te helpen, niet waar

Ziet reeds gloort de dageraad die ons ’t licht gaat brengen
De zon die aanstonds alle kwaad op aarde zal verzengen
Want we benne op de wereld om mekaar om mekaar
Om mekaar om mekaar te helpen, niet waar’.
Eli Asser

*
AGENDA
Woensdag

6 maart
s’ middags
Donderdag 8 maart
Dinsdag
19 maart
Woensdag 20 maart
Vrijdag
29 maart

KVG-Koffiemorgen
Kienen voor Melania
Internationale Vrouwendag
Dia-presentatie Guus Reinartz
Excursie naar Waver in België
Film

*
Woensdag 6 maart – KVG - Koffiemorgen 10.30 – 11.30 uur – ‘t Paradies
Een gelegenheid om elkaar zomaar gezellig te treffen en wat bij te praten en in te
schrijven voor de excursie en de film van maart én de jubileum-excursie naar
museum Voorlinden in april
Bovendien liggen er vandaag voor u, ter inzage, diverse oude fotoalbums klaar,
waar u gezellig door kunt bladeren en herinneringen op kunt halen: foto’s en
knipsels van ons KVG Roermond verleden.
Misschien hebt u ook nog fotomateriaal, dan kunt u dat gerust meenemen, u
blijft natuurlijk wel zelf verantwoordelijk voor uw eigen spullen.
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Woensdag 6 maart – 14.00 uur – Ontmoetingscentrum, Minderbroederssingel 15f
Kienmiddag voor Melania
Zin in een middagje kienen?
Wij zullen er een gezellige middag van maken.
Introducés zijn van harte welkom.
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.
De opbrengst van deze middag is voor ons tweejarig project: Graansilo’s in Oeganda.
Met nieuwe silo’s helpen we de vrouwen om het graan beter op te slaan. Zorgen we ervoor dat er
geen voedselgebrek ontstaat en dat ongedierte en schimmels geen vrij spel meer hebben.
Bovendien kan het overtollige graan tegen goede prijzen verkocht worden.
Zie ook jaarboekje blz. 22/23
Aske van Ewijk en Nadine Cos
Melania-Roermond
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, 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

Dinsdag 19 maart - 14.00 uur – De Velderie
Diapresentatie door dhr. Guus Reinartz : Karibu Tanzania – Welkom Tanzania
Het minder bekende Tanzania...
Ook het onbekende Tanzania is een perfect reisdoel! We zijn bewust
meerdere keren naar het minder bekende, heel oorspronkelijke zuiden van
het land gereisd, waar we de niet zo gebaande paden hebben betreden en
waar het toerisme eigenlijk nog in de kinderschoenen staat. De meeste
Europeanen denken bij het horen van de naam "Tanzania" vanzelfsprekend
op de eerste plaats aan grote, in het wild levende kudden en eindeloze goudbruine savannes. We hebben
daartoe de Nationaal Parken Ruaha, Mikumi en Selous bezocht. We hebben hier wilde dieren in grote
groepen beleefd. Steeds waren ze op zoek naar voedzaam gras, prooidieren en vooral naar water. In het
Kitulo Nationaal Park werden we echter omarmd door zachtgroene golvende heuvels, die overdekt waren
met ontelbaar veel exotische bloemen. We hebben echter niet alleen natuurschoonheid en wilde dieren in
het middelpunt van onze multivision-show willen plaatsen. We wilden ook de inheemse bevolking met hun
veelzijdige culturen leren kennen. Daarbij probeerden we in Tanzania ons onbevooroordeeld te verdiepen
in de manier van leven van zijn inwoners. We verbleven o.a. meerdere dagen bij de super gastvriendelijke
Uluguru's, in hun haast ontoegankelijke, schilderachtige bergen. Ook bezochten we een traditionele Masaistam, een ziekenhuis, enkele scholen, enz. Het met witte stranden gezegende Bagamoyo, is ook een prima
bestemming.
Tijd is in Afrika een nogal rekbaar begrip. In Tanzania volgt zelfs de klok de loop van de zon. De Swahilitijdrekening begint bij de zonsopgang (om 6 uur) met het uur nul. Dat is het moment, waarop de meeste
mensen hier uit de veren komen. "Ons" Tanzania toont zich verleidelijk: het is echter ook een beetje
moeilijk toegankelijk en laat haar ware gezicht alleen maar zien aan degene die zich de moeite doet haar
ware aard te leren kennen!
Guus Reinartz kan nog wel uren doorgaan over dit mooie land. Hij zal ons als vanouds weer de prachtigste
foto’s in zijn multivision-show laten zien, waardoor een zeer geslaagde middag gewoon vanzelfsprekend is.
U bent van harte uitgenodigd.
Voor de koffie/thee in de pauze kunt u bonnen kopen voor € 1,50; liefst met gepast geld betalen.
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Woensdag 20 maart Dag-excursie naar Waver in België
Tevens dag van de provinciale statenverkiezingen!
Vertrek vanaf busstation Roermond: 8.30 uur.
Terug in Roermond rond 17.00 uur.
Mensen die moeilijk te been zijn, moeten rekening houden met
een aantal trappen.
Kosten € 42,- .
Vandaag rijden we naar het Vlaamse platteland nabij Mechelen.
U zult echt van de ene verbazing in de andere vallen.
Het indrukwekkende school-en kloostercomplex van de zusters
Ursulinen was ooit een ‘pensionat de demoiselles’ met internationale uitstraling, wat prachtig tot
uiting komt in de schitterende architectuur, waar art nouveau met neogotiek, neo-empire en art
deco versmolten is. Zowel binnen als buiten. Prachtige tegelvloeren, marmeren muren,
fantastische traphallen, glas-in-loodvensters, fresco’s, een gigantische kloosterkerk, een
schoolmuseum, een pianogalerij met maar liefst 32 pianokamertjes (pianospelen hoorde immers
bij de opvoeding) enz.
Het pronkstuk is zonder twijfel de feeërieke Wintertuin uit 1900, een verborgen parel van art
nouveau.
Misschien hebt u wel al eens gehoord van de Ursulinen van Waver. Enkele eeuwen geleden
besloten zij om het pas gestichte België te verrijken met eigen (en degelijk) onderwijs, en zoals dat
in die tijd ging was het vooral de gegoede klasse die onderwezen wilde worden en die er goed
voor konden betalen. Om zowel de binnenlandse als buitenlandse gasten (van Panama tot Japan)
zich thuis te laten voelen zorgden de nonnen ervoor dat hier kosten noch moeite werden
gespaard. Deze Wintertuin met een kleurrijke glas-in-loodkoepel was het visitekaartje van hun
toenmalige meisjespensionaat. De architect is onbekend gebleven.
Eigenlijk is het best een wonder dat deze prachtige school nog steeds geopend is en effectief ook
wordt gebruikt als onderwijsinrichting. Wij worden door gidsen rondgeleid.
Elly Jansen en Els Prins zijn e.e.a. al met eigen ogen gaan bekijken en raden u deze excursie van
harte aan!
Programma
We worden ontvangen met koffie/thee en taart.
Rond 11.45 begint de rondleiding, verdeeld over 2 groepen.
Rond 14.00 lunch
Tussen 15.00 en 15.30 rijden we terug naar Roermond.
Zo is er nog tijd genoeg om op deze verkiezingsdag te gaan stemmen!
Misschien wel zo handig om het stembriefje ’s morgens al vast in uw tas te stoppen.
De kosten zijn: € 42,- p.p.
Inbegrepen zijn: de bus, koffie/thee met taart, entree en rondleiding met gids, lunch bestaande uit
2 broodjes met divers beleg en fooi voor de chauffeur.
U kunt zich aanmelden op de Koffiemorgen van 6 maart.
Of bij Annie Mooren, tel. 330868 of per e-mail anniemooren@planet.nl.
Deelname in volgorde van aanmelding en betaling.
Betaling: zie tekst met rekeningnummers o.v.v. ‘Waver’.
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Vrijdag 29 maart – 14.00 uur – Foroxity - film
Kosten € 10,50 incl. hapje/drankje
Graag nodigen wij u uit voor de film van deze maand.
De titel van de genomineerde Oscar film is ‘Shoplifters’.
Als Osamu en zijn zoon na hun zoveelste winkeldiefstal weer onderweg naar huis
zijn, komen ze buiten in de kou een verloren klein meisje tegen.
Als blijkt dat ze van huis is weggelopen, neemt Osamu haar mee naar huis waar ze al snel wordt
opgenomen in het hechte gezin.
Hoewel de familie arm is en ze net genoeg verdienen door te stelen, hebben ze een gelukkig
leven samen. Tot een onverwachte gebeurtenis verborgen geheimen blootlegt en de familiebanden
hevig op de proef worden gesteld.
De verdere inleiding van deze film laten we graag over aan dhr. Verheul.
U kunt zich aanmelden voor deze film op de Koffiemorgen van woensdag 6 maart in ’t Paradies.
U kunt zich ook telefonisch aanmelden bij Annie Mooren, telefoon 0475-330868.
Betaling: zie tekst met rekeningnummers o.v.v. Film maart.
Aanmelding kan tot op woensdag 27 maart.

Dinsdag 9 april is de DAG- EXCURSIE Museum VOORLINDEN in Wassenaar
Vertrek om 7.45 uur vanaf busstation Roermond.
In het kader van ons 100-jarig jubileum was er op 25 oktober j.l.
een excursie naar museum Voorlinden in Wassenaar.
De belangstelling hiervoor was groot, maar we konden niet
allemaal tegelijk op dezelfde dag op stap.
Nu gaan we met degenen, die de vorige keer niet meekonden.
Willen diegenen die al aangemeld staan, zich opnieuw opgeven? !!!
Deze mensen hebben voorrang. Daarna kunnen ook anderen zich aanmelden.
De prijs voor deze excursie is € 35,-.
Inbegrepen: busreis Wassenaar, koffie/thee met appeltaart, rondleiding met
gids en fooi voor de chauffeur.
Programma
Bij aankomst op het Landgoed Voorlinden gaan we eerst koffie/thee drinken met appeltaart, in het
monumentale landhuis dat in 1912 gebouwd is in Engelse stijl.
Om 11.50 uur worden wij in het museum verwacht, waar wij onder leiding van gidsen het museum
gaan bekijken. Het is een museum voor moderne en hedendaagse kunst. Het ligt mooi in het
groen en bijna aan de kust.
Na de rondleiding hebben wij tot ongeveer 14.00 uur de tijd om op eigen gelegenheid (lunchen) en
door het museum of door de tuin rond te lopen. De tuin rondom het museum is aangelegd door de
bekende Nederlandse landschapsarchitect Piet Oudolf.
Daarna vertrekken wij naar Den Haag.
U bent vrij tot 17.30 uur. Dan gaan we weer richting Roermond.
Opgeven op de Koffiemorgen van 6 maart in ‘t Paradies, of per e-mail bij: loes.schouten@ziggo.nl
Betalen op het rekeningnummer van EVENEMENTEN o.v.v. ‘excursie Voorlinden’.
Dus niet op het bankrekeningnummer van de excursies.
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MEDEDELINGEN
1) Voor de Voorjaarsreis naar Engeland is een geldig identiteitsbewijs of paspoort vereist.
2) Wat betreft de cursus cultuurgeschiedenis van dhr. Bart-Jan de Graaf:
De inhaalles is op 18 april.
3) 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).

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
Clubs
Cursussen
Museum Voorlinden
Kerstviering
Nieuwjaarsreceptie

Excursies
Reis
Film
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