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Mei 2019
LENTE !
Als je wilt gaan wandelen, door steeds groener wordende bossen en de hei…
Je moet er uit dat voelt zo goed.
Dan voel je waarschijnlijk de lente in je VOETEN
Als de fiets weer lonkt, voor een mooie tocht langs beken en vennen…
Je moet eruit, dat zit in je genen.
Dan voel je, dat is bijna zeker, de lente in je BENEN
Als je het weer beu bent: de stamppot en de spruiten,
Als je weer trekt krijgt in veldsla, radijsjes, de eerste groenten weer “van buiten”.
Dan kan het haast niet anders, Je voelt de lente in je BUIK
Je wilt de tuin in, onkruid wieden, planten, zaaien…
Bloemen plukken, zo gauw het kan Het jeukt dan helemaal……
Je voelt de lente in je HANDEN
Het verlangen om je warme winterjas op te bergen!
Naar buiten willen lopen in shirt of truitje
Dan staat echt buiten kijf; je voelt de lente in je LIJF
Je voelt, je hoort, je ziet, je ruikt
De warmte, de vogels, het jonge frisse groen.
Je humeur kan zomaar omslaan, daar kun je niets aan doen…
Dan is het honderd procent zeker:
Je voelt de lente in je HOOFD
(bron onbekend)

de blauwe bes nu

AGENDA
Woensdag
1 mei
’s middags
Woensdag 15 mei
Dinsdag
21 mei
Vrijdag
31 mei

KVG - Koffiemorgen
Jubileum-boekpresentatie
Excursie naar Amsterdam
Sluitingsdag
Film

Woensdag 1 mei KVG-Koffiemorgen - 10.30 - 11.30 uur in “t Paradies”
Inschrijving voor de Sluitingsdag, de excursie en de film
In de vakantieperiode gaan de Koffiemorgens gewoon door.
Op woensdag 5 juni, 3 juli en 7 augustus kunt u elkaar dus ook ontmoeten in ‘t Paradies.
Van het bestuur zal er altijd iemand aanwezig zijn om met u gezellig even bij te praten
onder het genot van een kopje koffie. U bent van harte welkom.
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Woensdag 15 mei Dagexcursie naar het Rijksmuseum in Amsterdam
Kosten: Met Museumkaart € 31,-

Zonder museumkaart € 51,-

Vertrek vanaf het busstation in Roermond om 8.30 uur
Vertrek vanuit Amsterdam 17.30 uur.
Verwachte aankomsttijd in Roermond 20.00 uur.
Voor iedereen toegankelijk.
Rondleiding reserveren was niet mogelijk. De tentoonstelling
loopt tot 10 juni 2019.
Mogelijkheden:
Zelf alles bezichtigen
of audiotour zelf kopen voor € 5,-. om in 33 stops langs zijn bekendste werken
te wandelen.
Of thuis de app downloaden via website www.rijksmuseum.nl (gratis voor
tablet of smartphone).
In het kader van het Rembrandt Jaar
Tentoonstelling “ALLE REMBRANDTS” in het Rijksmuseum Amsterdam
“REMBRANDT “
Vernieuwend en provocerend als hij was, zette HIJ de kunstwereld in de Gouden Eeuw op z’n
kop. Hij was niet alleen een vernieuwer, hij was een rebel.
De Leidse molenaarszoon lapte de regels van de kunst aan zijn laars .
Hij werkte zich op tot een van de grootste kunstenaars en verhalenvertellers van zijn tijd.
Toch waren zijn leven en loopbaan niet een groot succesverhaal.
Ter gelegenheid van zijn 350 sterfjaar organiseert het Rijksmuseum deze uiterst bijzondere
tentoonstelling. U hebt er vast van gehoord en gezien op radio en TV.
De gehele collectie wordt geëxposeerd in de “Philips-Vleugel“ .
Een unieke kans om Rembrandt te leren kennen.
Onze “Rembrandt-dag” begint om 8.30 uur als de bus vertrekt.
Onderweg maken we een stop voor koffie met appelgebak.
Onze starttijd voor de tentoonstelling, die wij al van tevoren hebben moeten vastleggen, is 12.30
uur. U kunt op uw gemak alles bekijken.
Er is geen eindtijd. Bezoek daarna gerust de andere toonzalen in het museum, of ga naar buiten.
Kijk ook speciaal naar de mooi architectuur van onze stadsgenoot Pierre Cuypers.
Maak er een fijne dag van met een hapje en een drankje voor eigen rekening.
Om 17.15 uur komen we weer bij elkaar bij de bus volgens afspraak met de chauffeur.
U kunt zich opgeven op de Koffiemorgen van 1 mei of bij Annie Mooren, tel. 330868 of
per e-mail anniemooren@planet.nl
De inschrijving stopt 1 mei om 11.30 uur.
Deelname in volgorde van aanmelding en betaling.
Bij opgave vermelden of u een Museumkaart heeft.
Inbegrepen in de prijs: de bus, entree, 2 koffie met appelgebak en de fooi voor de chauffeur.
Voor betaling: zie tekst met rekeningnummers o.v.v. “Rijksmuseum Amsterdam”.
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Dinsdag 21 mei

- SLUITINGSDAG -

van 11.30 tot 14.30 uur.

Locatie: Restaurant De Busjop, Busschopsweg 9, 6093 AA Heythuysen.
Kosten € 17,50.
De afsluiting van dit seizoen wordt gevierd in Restaurant De Busjop in Heythuysen.
De Busjop is gelegen op een sfeervolle locatie aan de rand van het Leudal.
Parkeren is mogelijk bij het restaurant of aan de rand van de nabijgelegen weg.
Het programma is als volgt:
11.30 uur
Bij binnenkomst wordt u ontvangen met koffie of thee met iets lekkers.
12.00 uur
Welkomswoord door Rinie Schreurs, waarbij zij samen met ons terugkijkt op
het afgelopen seizoen.
12.30 uur
Lunch, bestaande uit de keuze uit 2 soorten soepen en luxe belegde broodjes.
Hierbij wordt koffie, thee, melk of jus d'orange geserveerd.
Overige drankjes zijn voor eigen rekening.
Na de lunch kunt u op eigen gelegenheid de omgeving verkennen.
Mocht u interesse hebben om bij de Sluitingsdag aanwezig te zijn kunt u € 17,50 overmaken naar
het rekeningnummer van de evenementen o.v.v. Sluitingsdag 21 mei.
De inschrijving stopt woensdag 8 mei
Let wel: U hoeft zich niet aan te melden, betaling met vermelding Sluitingsdag 21 mei voldoet.
Voor betaling: zie tekst met rekeningnummers.

*
Vrijdag 31 mei film in Foroxity om 14.00 uur de film ‘Cold War’.
De laatste film van dit seizoen:
Cold War is een meeslepend liefdesverhaal ten tijde van de Koude Oorlog
De film werd geselecteerd voor het Filmfestival van Cannes.
Voor Wiktor en Zula is het liefde op het eerste gezicht. Ze beleven een
gepassioneerde romance, maar worden gescheiden door politiek en
tegenslagen. In zijn zoektocht naar jonge artiesten om een ensemble op te
zetten dat Poolse folklore opvoert, valt het oog van muzikant Wiktor op de
vrijgevochten Zula. De twee voelen zich gelijk tot elkaar aangetrokken, maar
lijken voortdurend op de vlucht tussen oost en west. Ze kunnen niet zonder
elkaar, maar ook niet met elkaar. Cold War toont een onmogelijke liefde in een
onmogelijke tijd.
De verdere inleiding laten we graag over aan dhr. Verheul.
U kunt zich aanmelden voor deze film op de Koffiemorgen van woensdag 1 mei in ’t Paradies of bij
Annie Mooren tel. 330868 of per e-mail anniemooren@planet.nl tot uiterlijk woensdag 29 mei.
De prijs voor de film is € 10,50 incl. hapje en drankje na afloop.
Voor betaling: zie tekst met rekeningnummers.
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Met blijdschap geven wij kennis van de presentatie van
ons jubileum-fotoboek
op 1 mei om 14.30 uur in ’t Paradies
De officiële overhandiging, aan de burgemeester van Roermond, mevrouw Rianne Donders, zal
plaatsvinden in aanwezigheid van andere genodigden, het bestuur en de feestcommissie.
U bent van harte uitgenodigd!
Ons feestjaar is uitgebreid gevierd.
De kers-op-de-taart, het jubileumboek, ligt nu bij de drukker!
Velen van u hebben pasfotootjes ingeleverd en in het boek staan verhalen en veel foto’s van KVG
Roermond.
U kunt ook in het bezit komen van dit mooie jubileumboek. Het kost € 10,-.
Op 1 mei kunt u ‘s middags in ’t Paradies het boek komen inzien.
Om organisatorische en financiële redenen willen wij graag weten hoeveel boeken wij laten
drukken. Daarom komt er een intekenlijst.
Mocht u interesse hebben in een boek, dan kunt u € 10,- overmaken.
De inschrijving stopt 5 mei.
Let wel: u hoeft zich niet aan te melden. Betaling met vermelding ‘Jubileumboek’ voldoet.
Op de Sluitingsdag van 21 mei en op de Koffiemorgens in ’t Paradies in de zomermaanden, ligt
het boek dan klaar voor degenen die op de intekenlijst staan.
Voor betaling: zie tekst met rekeningnummers

NL55 RABO 0144 1416 47

Naar welk rekeningnummer ?
naar NL74 RABO 0144 1218 08

t.n.v. KVG Roermond

t.n.v. KVG Roermond

- Contributie
- Evenementen

Excursies € 31,- / € 51,Reis
Film € 10,50

Openingsdag, Sluitingsdag € 17,50
Clubs
Cursussen,
Jubileumboek € 10,Kerstviering, Nieuwjaarsreceptie

MEDEDELINGEN
Attentie: Binnenkort wordt het nieuwe jaarboekje weer samengesteld.
Gegevens voor cursussen, clubs, ziekenbezoek en overige activiteiten: vóór 1 juli aanstaande
s.v.p. doorgeven aan de redactie: Els Prins, (e-mail is gewijzigd in): Elsprins.kvg@gmail.com.
Het nieuwe Gildejaar begint op woensdag 4 september a.s. met de Informatiemiddag.
Het bestuur wenst u een hele fijne, gezonde zomertijd toe.
.
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