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Februari 2021
Kleuren
Na code rood en zwart
en ook heel veel oranje
snakken we naar een jaar
met eindelijjk wat franje.
Dus laat die spuit maar komen
ook als het een beetje laat is
wij Hollanders staan in de rij
dat prikkie is mooi gratis.
2021 kom maar op
we hebben een groot verlangen
dat ons bleke Nederland
weer kleur krijgt op de wangen.
Met dank aan Fred Eggink

Van het bestuur
Het nieuwe jaar 2021 heeft amper z’n intrede gedaan of we worden niet alleen geconfronteerd met
het bekende coronavirus, maar nu ook met andere varianten waarvan de Engelse nog besmettelijker
lijkt te zijn. Voordat dit virus is uitgeraasd en de meeste mensen een vaccinatie hebben gehad,
hebben we weer te maken met beperkingen op velerlei gebied.
Ook voor het KVG heeft dit consequenties en zullen we helaas weer activiteiten moeten annuleren.
Vanaf de tweede lockdown midden december is ’t Paradies gesloten.
Dit zal in ieder geval t/m 9 februari duren.
Daarna is het afwachten wat de effecten van deze lockdown zijn en of er versoepelingen mogelijk
zijn. Dus ook na 9 februari blijft de situatie zeer ongewis.
Voor ons programma betekent dit:
• De lezingen van januari en februari gaan niet door.
Het betreft de lezingen van dhr. Arend Bolt op 13 januari, dhr. Hein van der Bruggen op 26
januari en van dhr. Fons van de Broek op 9 februari.
•

We hebben besloten om alle cursussen van dit gildejaar vanaf heden stop te zetten.
Enkele cursussen zijn slechts 1 keer gegeven en de muziekcursus moet zelfs nog opgestart
worden. De cursus ‘Wat is schoonheid’ is voor de 2 groepen 3 keer gegeven. In het volgende
gildejaar hopen wij door te gaan met les 4. Geplande datums zijn in de komende maanden
ook nog onzeker, daarom moeten er teveel activiteiten ingehaald worden.
Het is niet meer mogelijk om de geannuleerde cursussen in de ons nog resterende maanden
in ’t Paradies geregeld te krijgen.
Volgend gildejaar bieden we de cursussen opnieuw aan. Het cursusgeld zal verrekend worden
met deelname voor volgend jaar. Ziet men af van deelname dan wordt het cursusgeld
teruggestort.
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•

Met Sonja Boon is afgesproken om de bridgebijeenkomsten eveneens voor dit gildejaar niet
meer te laten doorgaan. Veel dames die hieraan deelnemen, geven te kennen zeer huiverig te
zijn voor het virus en ook liever niet meer komen.

•

De film van januari kan niet doorgaan. Het is nog onduidelijk of dit in februari wel mogelijk is.
De film van januari wordt vooralsnog verschoven naar februari. (zie hieronder)
Reeds betaald filmgeld voor januari kan teruggestort worden of doorgeschoven naar de
volgende maand. Dames die hier de voorkeur aan geven, kunnen dat doorgeven aan Annie
Mooren.

Met deze bovengenoemde acties spelen we in op de huidige situatie die er geenszins rooskleurig
uitziet. We vinden het nog te vroeg om nu voor het verdere gildejaar al beslissingen te nemen.
Eind februari kijken we hoe Nederland en het coronavirus er voor staat om dan zo nodig verdere
maatregelingen te nemen.
Met de geplande vaccins in zicht houden we de moed erin in deze sombere wintermaanden. Maar
bedenk, na iedere winter komt ook weer een voorjaar waar we nu hoopvol naar uitkijken.

Vrijdag 26 februari FILM
Graag nodigen wij u uit voor de Filmmiddag in Foroxity. Aanvang 14.00 uur.
Prijs p.p. € 7,80.
Vanmiddag de Italiaanse film Picciridda.
De film speelt zich af in een Italiaans vissersdorpje in de jaren ’60. Julia is elf jaar als haar
ouders besluiten hun povere bestaan te verruilen voor een zoektocht naar werk en geluk in
Frankrijk. Het meisje zelf is geen onderdeel van het plan. Zij komt te wonen bij haar
grootmoeder, de strenge en schijnbaar emotieloze Maria. Lucia wordt gekweld door
nostalgische gevoelens over haar ouders. Maar naarmate de tijd verstrijkt begint ze
belangstelling te krijgen voor mannen. Een mysterieuze wereld die ze ver van haar oma wil
ontdekken. Gedreven door nieuwsgierigheid verliest Julia op een dag haar kinderlijke
onschuld aan een afschuwelijk familiegeheim.
Picciridda werd door pers en filmprofessionals geprezen als een meesterwerk in de beste Italiaanse traditie.
Verdere inleiding laten we graag over aan dhr. Verheul.
U kunt zich telefonisch of per e-mail aanmelden bij Annie Mooren tel. 330868 of per e-mail
anniemooren@planet.nl. o.v.v. film februari: NL74 RABO 0144 1218 08

Annie Mooren genomineerd voor de Mathilde Haanonderscheiding
De Roermondse Vrouwenraad heeft ons erebestuurslid Annie Mooren-Thissen genomineerd voor de
Mathilde Haanonderscheiding die op zondag 7 maart wordt uitgereikt in het Witte Kerkje in Voorstad
St. Jacob, met inachtneming van de dan geldende coronarichtlijnen.
Annie heeft zich jarenlang ingezet binnen het Katholiek Vrouwengilde in Roermond en doet dat nog
steeds op een breed terrein. Haar ongekende energie en haar groot en warm hart ten opzichte van
haar medemens kenmerken haar. Voor veel van onze leden is zij een vraagbaak. Door al deze
contacten levert zij een grote bijdrage aan de gemeenschap en aan de doelstellingen van het gilde.
Op 8 maart zal wereldwijd Internationale Vrouwendag worden gevierd met als thema:
‘Invloed met Impact’.

In Memoriam
Mevrouw To Reulen-Bemont lid, overleden op 29 november 2020, 100 jaar
Kijk voor de aardigheid nog eens op de website naar onze excursie van vorig jaar februari.
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