Secretariaat: Clausstraat 2,
6096 CG Grathem
tel: 0651 332 882
e-mail: secretaris@kvg-roermond.nl
www.kvg-roermond.nl

Januari 2020
Vrede voor iedereen
Vrede op aarde
Vrede in je land
Vrede in je stad
Vrede in je dorp
Vrede in je straat
Vrede in je huis
Vrede in je hart
Dit wens ik een ieder groot en klein
Zo zou het nieuwe jaar voor iedereen moeten zijn.
(bron onbekend)

AGENDA
Vrijdag
Vrijdag
Woensdag
Vrijdag

3 januari
10 januari
22 januari
31 januari

Nieuwjaarsviering
Lezing ‘In Waarde verbonden’
Excursie naar Echt
Film

Uitnodiging
voor de

Nieuwjaarsviering op vrijdag 3 januari 2020
van 14.00 tot 16.00 uur
in ’t Paradies.
Met een hapje en drankje wensen we elkaar een goed en gezond nieuwjaar.
Namens het bestuur krijgt u één drankje (met of zonder alcohol) aangeboden.
Aan dit gezellig samenzijn zijn géén verdere kosten verbonden.
U hoeft zich voor deze middag niet op te geven.
Het bestuur ziet uit naar uw komst.

Tijdens de nieuwjaarsviering kunt u zich opgeven voor excursie en film.
*
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Vrijdag 10 januari
Lezing: ‘In Waarde verbonden’ door dhr. Herman Kaiser in ’t Paradies – 14.00 uur.
Zo aan het begin van dit nieuwe jaar hebben wij dhr. Herman Kaiser bereid gevonden om een
lezing te houden over/toelichting te geven op zijn boek ‘in Waarde verbonden’, wellicht voor ons
inspiratie voor een waardevol 2020.
.
Hij zegt hierover alvast het volgende:
‘Onze samenleving wordt gedragen door waarden, zoals respect voor de menselijke waardigheid.
Mensen die gezamenlijke waarden delen hebben een basis om op voort te bouwen. Zij hoeven
elkaar niet voortdurend vliegen af te vangen over kleinigheden. Met gedeelde waarden is er een
basis voor vertrouwen. Je kunt een gesprek voeren omdat je in staat bent de ander bij jou toe te
laten.
De ruimte voor dialoog en het elkaar serieus willen nemen wordt helaas te vaak verstoord door de
echo’s van monologen over het eigen gelijk. De dialoogruimte die hoort bij een waardevolle
samenleving lijkt steeds meer op een echoput.
Een rode draad door het boek is dat traditie en vernieuwing met elkaar in verbinding worden
gebracht in een geïnspireerd vooruitgangsdenken.
Het boek is een inspiratiebron voor elke lezer die op zoek is naar handvatten voor hechtere
samenwerking binnen en tussen organisaties of naar betekenisvolle kaders voor een gezamenlijke
toekomst. De besproken voorbeelden uit de traditie zullen ook mensen aanspreken in hun
persoonlijke zoektocht naar verbindende waarden.’
U bent van harte uitgenodigd.
*

Woensdag 22 januari
middagexcursie naar “Museum van de Vrouw” in Echt.
We gaan met auto’s!
13.15 uur
Vertrek bij de parkeerplaats van Albert Hein,
Godsweerdersingel, Roermond.
We rijden naar “Museum van de Vrouw”, Plats 1, Echt
17.30 uur Terug in Roermond
Kosten: € 18,00 p.p. zonder Museumkaart, € 13.00 euro p.p. met MK
Er is een lift aanwezig!
“MUSEUM van de VROUW” in Echt!
Vandaag brengen we een bezoek aan de bijzondere tentoonstelling over de vrouw in de
donkere dagen van de Tweede Wereldoorlog. Elk gezin kent wel de droevige verhalen uit deze
tijd. Aan de hand van verhalen en beelden wordt deze periode geschetst.
Gidsen zullen ons rondleiden van 14.00 tot 15.30 uur. We beginnen de middag met koffie/thee en
vlaai. We bezoeken ook het “Wonderkabinet” .
Daarna sluiten we af in het Museumcafé, de kosten zijn dan voor eigen rekening.
Wilt u zelf contact opnemen met wie u mee kunt rijden.
Bij de opgave vermelden met wie u mee rijdt en of u een Museumkaart heeft
Inbegrepen: koffie/thee vlaai, entree, gidsen.
U kunt zich opgeven bij Annie Mooren, tel: 0475-330868 of via de mail: anniemooren@planet.nl
Deelname in volgorde van aanmelding en betaling.
De sluiting is op 3 januari, ná de Nieuwjaarsreceptie.
Voor betaling: zie tekst met rekeningnummers o.v.v. ‘Excursie Museum van de Vrouw’.
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Vrijdag 31 januari
Filmmiddag in Foroxity. Aanvang 14.00 uur.
Prijs p.p. € 10,50 inclusief hapje en drankje.
Graag nodigen wij u uit voor de 1e film in het nieuwe kalenderjaar
De titel van de film is: PORTRAIT DE LA JEUNE FILLE EN FEU.
Op een afgelegen eiland bij Bretagne aan het einde van de 18e eeuw, krijgt
kunstenares Marianne de opdracht om het huwelijksportret van Heloïse te
schilderen. De eigengereide Heloïse staat niet te springen om het huwelijk, dus maakt Marianne
het portret zonder haar medeweten.
Tijdens lange wandelingen aan de Franse kust observeert ze haar model uitvoerig: haar
bewegingen, haar blik, een zeldzame glimlach.
s’ Nachts werkt Marianne stiekem aan het schilderij. In Heloïses laatste dagen van vrijheid, groeit
de aantrekkingskracht tussen de twee vrouwen, totdat uiteindelijk de liefde ontvlamt.
De verdere inleiding laten we graag aan dhr. Verheul over.
U kunt zich aanmelden voor de film tijdens de nieuwjaarsviering op 3 januari of bij Annie Mooren
tel. 330868 of per e-mail anniemooren@planet.nl.
De kosten voor deze film incl. hapje en drankje zijn €10,50
Betaling: zie tekst met rekeningsnummers o.v.v. ‘film januari’.
*

Vooraankondiging
Voorjaarsreis 2020
7-daagse busreis naar de Oostzeekust
Van vrijdag 5 juni tot en met donderdag 11 juni 2020.
Op 5 juni vertrekken we vanaf Roermond naar Essen. We bezoeken het prachtige villacomplex
van de familie Krupp.
Na de lunch reizen we door naar een hotel nabij Hamburg, waar we 2 nachten verblijven.
Hier een stadstour, en een boottocht door de haven.
Op 7 juni reizen we naar onze standplaats-hotel nabij Stralsund.
Van daaruit bezoeken we markante punten op het mooie eiland Rügen.
10 juni beginnen we aan de terugreis, via Rostock, en met een overnachting, nabij Hamburg.
Op 11 juni sluiten we onze reis af in Grathem met het afscheidsdiner.
De prijs voor deze 7-daagse busreis is rond de € 675,-.
Op basis van half pension.
In het convocaat van februari krijgt u uitgebreide informatie.

3

Naar welk rekeningnummer ?
NL55 RABO 0144 1416 47

naar NL74 RABO 0144 1218 08

t.n.v. KVG Roermond

t.n.v. KVG Roermond

- Contributie
- Evenementen: Openingsdag
Kerstviering
Nieuwjaarsreceptie
Sluitingsdag

- Excursie

€ 18,00

- Reis
- Film

€ 10,50

Aanmelden bij Annie Mooren
of op de Koffiemorgen.
Sluitingsdatum: eind Koffiemorgen.
Gelieve binnen 5 dagen te betalen.

Betalen is opgeven
________________________________
- Clubs
- Cursussen

Mededelingen
-

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

-

Zoals u weet zijn bij onze lezingen, excursies en films ook introducés van harte welkom.
Voor de lezingen vragen wij van de introducés € 2,50, voor de excursies is dit bedrag € 5,-- extra.
Bij de films is er geen meerprijs. Wilt u, als u een introducé meebrengt, ervoor zorgen dat dit bedrag wordt
afgerekend bij één van de aanwezige bestuursleden. Waarvoor onze dank.

MRG. SCHRIJNEN-HUIS
Ontmoetingsdagen voor alle vrouwen als voorbereiding op Kerstmis.
Dinsdag 26 of donderdag 28 november 2019
Informatie: Tonneke Stikvoort, consulente
Website www.schrijnenhuis.nl
E-mail Schrijnenhuis@bisdom-roermond.nl

DAGEN VOOR ALLEENGAANDEN
Op 10 – 24 – 31 maart 2020
Meer informatie en inschrijving vóór 28 februari 2020
Zijactief@zijactieflimburg.nl
Tel. 0475 38 17 81

Wij wensen u een waardevol 2020 !
4

