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April 2020 
 

Kippen en hanen 
(Poules et coqs) 
 
Zo, nu vertel ik graag wat mij 
Gebeurd is op een boerderij… 
 
Ik hoorde een paar kippen zeggen: 
“Wij hebben slaap, dus we gaan leggen” 
‘Fout”, knorden toen twee dikke biggen 
“Het moet niet leggen zijn, maar liggen” 
“Oh nee,” riep toen een derde zwijn 
“Van liggen kan geen sprake zijn 
Want kippen in een kippenhok 
Die slapen zittend op een stok, 
En rinkelt ’s morgens vroeg de wekker, 
Voelt elke kip zich weer kiplekker 
En dat is dan, om zo te zeggen 
Een mooi moment om te gaan leggen!” 
 
(Ik hoop dat ik in dit gedicht 
De zaken goed heb uitgeligd)  

IdW 

      

AGENDA: 

Woensdag 1  april KVG - Koffiemorgen 
      Dinsdag  7  april Lezing ‘Verhalen Vertellen’ 

Vrijdag         24 april Film   
   Donderdag  30 april  Excursie naar Xanten 
 
 

Woensdag 1 april KVG - Koffiemorgen 
  

 In ’t Paradies van 10.30 – 11.30 uur 
Inschrijving  voor de excursie en de film 

 

Is dit iets voor u? 
Wij zoeken iemand die als commissielid /of bestuurslid 

mee wil denken over het maandelijks organiseren van excursies. 
Momenteel wordt dit geregeld door Elly Jansen en Anke van der Avoort. 

Wij zoeken aanvulling als Elly in het najaar hiermee ophoudt. 
 

Neem gerust contact op met een van de bestuursleden. 
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Dinsdag 7 april 
 
Lezing: Verhalen Vertellen door mevr. Fajga Szmulewicz 
In ’t Paradies 14.00 – 16.00 uur 
 
“Over mijzelf. 
Voorlezen is de rode draad in mijn leven. 
Mijn broertje, als we op zondagochtend nog geen herrie mochten maken. 
De klas, die ik als kwekeling op geen andere manier even rustig kon krijgen. 
Luisteraars van KRO-schoolradio, naar de fragmenten in mijn 
kinderboekenprogramma’s. 
Kinderen, die in bibliotheken, theatertjes en op scholen bij mijn 
voorleesprogramma’s en vertelvoorstellingen waren. 
En volwassenen, die aanwezig zijn bij één van mijn voorleesprogramma’s over Joden in 
Nederland en over Jiddisje schrijvers, hun tijd, taal, cultuur. 
Voorlezen, dat is wat ik doe.” 
 
Halverwege de 19de eeuw bereikt de moderne tijd het tsaristische, feodale Russische Rijk met 
verregaande gevolgen. Samenzweringen, complotten, nieuwe bewegingen als socialisme, 
anarchisme, communisme ontstaan en dringen ook door tot de gesloten, ultra-religieuze wereld 
van het sjtetl. Het zionisme ontstaat als reactie op de anti-joodse maatregelen en de beruchte 
pogroms. Natuurlijk had dit alles ook invloed op het leven van meisjes, moeders en vrouwen. 
     

Maar waarom zijn er bijvoorbeeld wel jiddisje schrijvers, maar nauwelijks schrijfsters? 
Hoe komt het, dat de drie boeken, waaruit ik fragmenten voorlees, zijn geschreven door vrouwen 
die er pas mee debuteerden, toen ze allang volwassen waren? 
Is het toeval, dat deze schrijfsters alle drie zijn geboren, maar niet zijn overleden in het Russische 
Vestigingsgebied, het deel van Rusland waar Joden mochten wonen? 
  
Het nieuwe voorleesprogramma, waarin ik deze vragen beantwoord en nog veel meer vertel en 
voorlees over het leven van Joodse meisjes, moeders en vrouwen in Oost-Europa rond 1900 heeft 
als titel: 

Het meisje, de moeder, de vrouw – Dos mejdel, die mame, dos wejb. 

 
Vrijdag 24 april – 14.00 uur Foroxity Roermond – de film 

 

Op verzoek willen wij u de film van Herman Finkers aanbieden met de titel:   
‘De beentjes van Sint Hildegard’ 

 
Het is een komisch drama over hoe het leven kan verlopen. 
Jan is 35 jaar getrouwd met Gedda.  
Gedda houdt zòveel van Jan dat hij het er benauwd van krijgt. 
Ze ziet het huwelijk als een vorm van begeleid wonen. 
De beentjes van St. Hildegard is een komisch drama over het los willen breken uit 
vastgeroeste patronen. 
 
U kunt zich aanmelden voor deze film op de Koffiemorgen  van 1 april in ’t Paradies of telefonisch 
bij Annie Mooren, tel. 330 868. 
Aanmelden uiterlijk tot woensdag 22 april. 
De prijs voor deze filmmiddag is € 10,50 incl. hapje en drankje 
Voor de betaling van de film: zie tekst met rekeningnummers 
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Donderdag 30 april – Dagexcursie naar Xanten in Duitsland. 

  9.00 uur Vertrek vanaf busstation Roermond 
10.30  Aankomst Xanten 
18.00  verwachte aankomst Roermond 
Kosten per persoon  € 35,- 
We moeten veel lopen, trek gemakkelijke schoenen aan 
Lunch voor eigen rekening 
  
Archäologisch Park Xanten  
We maken vandaag een wandeling door een Romeinse stad in Xanten. 
In het openluchtmuseum “LVR-Archäologisch Park Xanten” geven reconstructies op historische 
bodem een levendige indruk van het dagelijkse leven in een Romeinse stad. 
In het “Romeins Museum” zijn veel vondsten te zien en een tijdslijn. 
Bij aankomst drinken we koffie/thee met iets lekkers in het museum café. 
Daarna kunt u het museum en de museumwinkel bezoeken.  
Tussen 12.00 - 13.30 uur  geven gidsen een rondleiding door het park. 
Om 13.30 uur brengt de bus ons naar het centrum voor de lunch (op eigen kosten) en vrije tijd tot 
16.00 uur. Dan vertrekken we weer naar Roermond  
Het wordt beslist een mooie dag in een historische omgeving. 
  
Inbegrepen in de prijs: de bus, de entree, de koffie/thee+ iets lekkers, de fooi voor chauffeur en de 
gidsen. 
Inschrijven op de Koffiemorgen van 1 april in ‘t Paradies tot 11.30 uur of voor die tijd bij Annie 
Mooren, tel: 330 868 of per e-mail:  anniemooren@planet.nl 
Deelname in volgorde van aanmelding. 
Voor betaling:  zie tekst met rekeningnummers onder vermelding: Excursie Xanten. 

* 

Hartverwarmend waren de beterschapskaarten, de e-mails en telefoontjes , 

die ik mocht ontvangen van jullie tijdens mijn revalidatie. 

Het gaat goed met mij, nog de laatste loodjes en dan ben ik weer de oude. 

Bedankt, het heeft mij goed gedaan.     Loes Schouten 

 

   In Memoriam 
   

 Mevrouw Riet ten Have – Hoog Antink,  lid, 83 jaar,   overleden op 20-02-2020 

           Mevrouw Lenie Rietbergen – De Boer, oud lid, 93 jaar, overleden op 20-02-2020 
          
 

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    - Excursie  
 -  Evenementen: Openingsdag           - Reis    
                             Kerstviering    - Film   
         Nieuwjaarsreceptie  
                             Sluitingsdag       Aanmelden bij Annie Mooren 
           of tijdens de Koffiemorgen. 
    Betalen is aanmelden        Sluitingsdatum: eind Koffiemorgen. 
________________________________      
 -  Clubs en Cursussen           (EP 2020.4) 

mailto:anniemooren@planet.nl

