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Maart 2020
Andermans hond
Ik ging niet wandelen met de hond,
de hond ging wandelen met mij.
Kijk, zei hij, kijk, zo doe je dat:
je snuffelt wat, je kruipt eens
onder groen, je doet daar wat je
daar moet doen, je kwispelt –
nee dat kun je niet – loopt achterna
wat vleugels heeft, je rolt je op je
ene zij, je andere zij, je ene zij,
je mond staat op de tocht, je zoekt
in woorden naar een geur, bij grenzen
naar vreemd vocht, hoort woest geroep
van groepen mens als blaffen aan,
verstaat alleen je naam
en Lig en Koest en Af.
Joke van Leeuwen

onbekend

AGENDA
Woensdag
Zondag
Woensdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

4 maart
8 maart
11 maart
18 maart
26 maart
27 maart

KVG-Koffiemorgen
Internationale Vrouwendag
Kienen voor Melania
Dia-presentatie Guus Reinartz
Excursie naar Hasselt
Film

Woensdag 4 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.

Herhaalde oproep……….Is dit iets voor u ?………
Vanaf het nieuwe KVG-seizoen 2019-2020 zijn enkele nieuwe leden tot het afdelingsbestuur toegetreden.
Daar zijn we uiteraard heel blij mee. Met een voltallig bestuur kunnen we een gevarieerd programma
blijven bieden aan onze leden.
Ieder jaar zijn er ook bestuursleden die er al vaak een lange termijn op hebben zitten en zich ook niet meer
herkiesbaar stellen. Dit verenigingsjaar is er nog voor alle activiteiten een bestuurslid actief.
Wij realiseren ons dat dat ook heel kwetsbaar is. Bij ziekte of anderszins hebben we een probleem.
We weten ook al dat komend jaar een paar bestuursleden gaan aftreden.
Daarom zijn we op zoek naar nieuwe dames die als commissielid mee willen denken over het maandelijks
organiseren van een lezing of excursie.
Toetreden tot het bestuur is dus niet noodzakelijk. Mocht u interesse hebben om aan zo’n commissie deel
te nemen schroom dan niet, laat het ons weten en neem contact op met een van de bestuursleden.
Willemien Dirkx, voorzitter
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Woensdag 11 maart – 14.00 uur – Ontmoetingscentrum, Minderbroederssingel 15f
Kienmiddag voor Melania
Zin in een middagje kienen?

Sinds de jaren tachtig vorige eeuw wordt er al gekiend voor de projecten van de werkgroep
Melania-Roermond. Deze mooie traditie willen we graag in stand houden.
De werkgroep Melania-Roermond en de Handwerkclub nodigen u allen van harte uit om mee te
doen op onze jaarlijkse kienmiddag.
Er zijn weer mooie prijsjes te winnen en u zult niet met lege handen naar huis gaan.
Dames, aarzel niet om de gezellige middag te bezoeken.
Introducés zijn van harte welkom.
De opbrengst van deze middag is voor een nieuw te kiezen project.
Bent u niet in de gelegenheid om te komen, een donatie is van harte welkom, zie pagina 21 van
het jaarboekje.
Namens de Werkgroep Melania-Roermond: Aske van Ewijk en Nadine Cos

Woensdag 18 maart - 14.00 uur – in De Donderie
Marokko: passie in kleuren!
U bent dit jaar wederom van harte uitgenodigd om te genieten van de prachtige multi-vision
presentatie, van Guus en Martina Reinartz.
Marokko is als een oase voor de zintuigen, het land van de 1001
kleuren. Een Arabisch spreekwoord luidt: “De hele wereld is als
een pauw en Marokko zet daarin pronkend zijn staart op!”
Onbeschrijfelijke kleurnuances bieden de ogen een schilderachtig
beeld vol natuurlijke bekoorlijkheid en charme aan. Landstreken
van buitengewone gratie met reusachtige, typische rondgeslepen
rotsblokken, die a.h.w. door een nogal ingewikkelde stellage in
evenwicht worden gehouden.
De ongerepte schoonheid van de bergketens van de Hoge Atlas
werkt als een magneet op wandelaars en bergbeklimmers uit de hele wereld. De stille betovering
van de woestijn wordt gekenmerkt door zacht gewelfde zandduinen. Als een parelsnoer liggen
witte, met massieve muren en hoge torens versterkte havensteden aan de Atlantische kust. Of je
nu de zee, de groene dalen, de oases of de Koningssteden bezoekt, Marokko brengt iedere
bezoeker in vervoering met zijn fascinerende contrasten en zijn verrukkelijke gastvrijheid! De
vaardigheid verhalen te vertellen, het maken van muziek en het geweldige kunsthandwerk
behoren in Marokko tot de eeuwenoude, diepgewortelde cultuur.
Marrakech is de grootste Berber-metropool, die met zijn labyrint van steegjes in de Medina op
indrukwekkende wijze z’n Middeleeuwse structuur heeft weten te behouden. In de overdekte
“soeks” verleiden ons kakelbonte artikelen en het geschreeuw van de handelaren en hun klanten
vormt een haast meerstemmig koor. De geuren van de specerijen op het stoofvlees in de
kegelvormige “tajines” hangen rond de vele restaurantjes. Marokko is een betoverende
lapjesdeken van vruchtbare en droge, van hoge en diepe, bergachtige en vlakke landschappen
met een ongekende natuur. Het land vormt een brug tussen de Orient en Europa, tussen traditie
en de moderne tijd!
Tot ziens in de Donderie om 14.00 uur!
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Donderdag 26 maart - Dagexcursie naar Hasselt in België
Vertrek vanaf de busparkeerplaats bij het station van Roermond om 8.00 uur
Terug in Roermond tussen 18.15 – 18.30 uur
Kosten per persoon € 35,00.
Lunch en drankje voor eigen rekening.
We gaan vandaag op stap naar Hasselt waar we in de morgen een
bezoek brengen aan het Modemuseum met de tentoonstelling;
SMUK, decoratie in de mode. Het toont hoe kleding opgesmukt
wordt. Gidsen zullen ons daar rondleiden.
Vanuit het modemuseum lopen we naar de markt (500 m.). Daar gebruiken we een lunch voor
eigen rekening.
In de middag doen we de Toegankelijke Stadswandeling, eveneens onder leiding van gidsen (per
20 pers 1 gids). Zij laten ons het verrassende Hasselt zien. Deze rondleiding vermijdt hobbelige
kasseien, hoge stoepranden en hellingen. Er zijn af en toe plaatsen waarbij we gezeten op een
bankje naar de gids kunnen luisteren.
We eindigen de rondwandeling bij café-restaurant het Borrelhuis voor een afsluitend drankje.
Bij regen wordt de rondleiding aangepast en bieden kathedraal, basiliek en stadhuis uitkomst.
Dagprogramma:
8.00 vertrek Roermond
9.30 koffie met Hasseltse koek
10.30 -12.00 rondleiding met gidsen in het Modemuseum. 20 pers. per gids.
12.00 -14.00 lunch voor eigen rekening in de omgeving van de markt.
14.00 -15.30 stadswandeling o.l.v. gidsen
15.30 -16.30 afsluiting met een drankje voor eigen rekening
16.45 vertrek uit Hasselt
18.15 verwachte aankomsttijd Roermond
Bij de prijs is inbegrepen: de bus, koffie met Hasseltse koek, entree en gidsen Modemuseum,
gidsen stadswandeling en de fooi voor de chauffeur.
Inschrijving op de koffiemorgen op 4 maart in ’t Paradies tot 11.30 uur of voor die tijd bij Annie
Mooren, tel: 0475-33 08 68 of per e-mail: anniemooren@planet.nl
Deelname in volgorde van aanmelding en betaling.
Voor betaling: zie tekst met rekeningnummers onder vermelding: Excursie Hasselt.

*
Vrijdag 27 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 film is ‘Little Women’ met een topcast waarin o.a. Meryl Streep.
Genomineerd voor 6 Oscars.
Het verhaal wordt slim verteld door middel van twee tijdlijnen.
Little Women volgt de zussen Amy, Meg, Jo en Beth die opgroeien in Noord Amerika in de nasleep van de Burgeroorlog, gebaseerd op het gelijknamige boek.
De inleiding laten we graag over aan dhr. Verheul.
U kunt zich aanmelden voor deze film op de Koffiemorgen van woensdag 4 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.
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In Memoriam
Mevrouw Rinie Opbroek-van den Dungen, 96, oud-lid, overleden op 09-01-2020
Mevrouw Jettie Mulder-Dolmans,
88, oud-lid, overleden op 12-01-2020
Mevrouw Henriëtte van Wessum-in ‘t Groen 86, lid, overleden op 05-02-2020

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,
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.

Naar welk rekeningnummer ?
NL55 RABO 0144 1416 47
t.n.v. KVG Roermond

naar NL74 RABO 0144 1218 08
t.n.v. KVG Roermond
- Excursie v.a. € 35,00
- Reis
- Film
€ 10,50

- Contributie
- Evenementen: Openingsdag
Kerstviering
Nieuwjaarsreceptie
Sluitingsdag

Aanmelden bij Annie Mooren
of tijdens de Koffiemorgen.
Sluitingsdatum: eind Koffiemorgen.

Betalen is aanmelden
________________________________
- Clubs
- Cursussen
EP 2020.3
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Internationale Vrouwendag, zondag 8 maart

Dagen voor Alleengaanden 31 maart 2020
Voor de regio Midden is deze dag op dinsdag 31 maart 2020
In 2020 viert ZijActief Limburg haar 90-jarig jubileum.
Een moment om in te zoomen op het leven van vrouwen in verschillende periodes.
Het thema van de dagen is: “Actieve vrouwen”:
- Agrarische geschiedenis in vogelvlucht (fototentoonstelling)
- Hoe zetten vrouwen van nu hun krachten in
- Muzikale afsluiting
Programma: aanvang: 9.30 uur en afsluiting van de dag: 15.45 uur
Locatie:
Zaal v. Nieuwenhoven, Pastoor Maesplein 1, 6034 TE Nederweert-Eind
Aanmelding graag vóór 28 februari 2020:
Door een e-mail te sturen naar het servicebureau van ZijActief Limburg: zijactief@zijactieflimburg.nl
Onder vermelding: DVA, locatie, namen en naam van vrouwenorganisatie en afdeling.
De aanmelding is pas definitief als je een e-mail hebt gestuurd en betaald.
Kosten: € 18.00 voor leden en € 23.00 voor niet leden van ZijActief en KVG.
Rekeningnummer: NL62RABO 0144 1034 00
t.n.v. Zijactief Limburg o.o.v. Locatie DVA en namen van de deelnemers.
Zijactief Limburg, Postbus 960 6040, AZ Roermond, Telefoon: 0474 38 17 81
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