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Maart 2021  
 
 

Einde van de winter 
Zo helder, helderder  
Dan water is de lucht 
Doorzichtig stil  
Te dun om te trillen 
En helemaal nieuw 
Nog niets er in 
Geen stof geen vocht geen rimpel 
Overal smelt het zwelt het glimt het 
Nu gaan de dingen 
Weer beginnen 
Te gebeuren 
Het eind van de winter 
En juist ook 
Tintelen stemmen 
Naar binnen 

  Judith Herzberg        van Gogh 

 

Wij zullen doorgaan ……… 
 
Het jaar 2021 begon met een aantal grauwe grijze weken van regen, wind en hoogwater, waarin 
ongemerkt de ene dag in de andere overvloeide. Daarna werden we getrakteerd op een weekje 
strenge vorst en een prachtig sneeuwlandschap. Na alle coronamaatregelingen die heel wat 
meningen, discussies en debatten opleverden, werden we even stil van die witte wereld en genoten 
we van de vredige rust die dit tafereel uitstraalde. We waren bijna vergeten dat we al ongeveer een 
jaar telkens weer opnieuw moeten wennen aan nieuwe werkelijkheden. Maar we zullen doorgaan …. 
we houden vol en verlangen naar de lentezon.  
Want …… de eerste sneeuwklokjes zijn al ontloken, de dagen worden al zichtbaar langer en ’s 
morgens genieten we al eerder van het eerste ochtendgloren.      
We koesteren deze kleine dingen na een lange winterperiode met veel beperkingen.  
Maar voordat de lente in z’n volle omvang aanbreekt, moeten we ons door de laatste wintermaand 
worstelen, waarin de coronapandemie nog steeds grote gevolgen heeft. De lockdown is nog van 
kracht in ieder geval tot 2 maart. Daarna is de situatie nog erg ongewis en zullen we moeten 
afwachten wat de ontwikkelingen zijn. 
Het bestuur van het KVG Roermond heeft daarom alle activiteiten voor de maand maart 
geannuleerd. Voor een aantal activiteiten gold dit al.  
Het betreft nu ook: 

- Internationale Vrouwendag, dit jaar op 7 maart (geannuleerd door Roermondse Vrouwenraad) 
- de kienmiddag van Melania op 10 maart 
- de lezing en diashow van Guus Reinartz in de Velderie op 25 maart 
- de filmvoorstelling van februari en maart. Deze wordt doorgeschoven naar (hopelijk) april. 

Voor betalingen geldt hetzelfde zoals in het vorige convocaat vermeld: reeds betaald filmgeld 
voor januari/februari kan teruggestort worden of doorgeschoven naar de volgende maand.  
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In maart maken we opnieuw de balans op n.a.v. de ontwikkelingen van het coronavirus en de dan 
geldende richtlijnen van het RIVM.  
Ook het bestuur zal doorgaan en, zolang de pandemie nog niet onder controle is, mogelijkheden 
blijven zoeken om activiteiten te organiseren die mogelijk zijn. We hebben dit gildejaar op gepaste 
wijze geopend en hopen het ook op die manier te kunnen afsluiten. 
 

 Voor en door sterke vrouwen 
 

Zoekt u iets leuks voor het Paasontbijt?  
 
De handwerkclub heeft nog eierwarmers: 
€1,00 per stuk en enkele geborduurde lopers 30×65 á €7,50.  
Ook zijn er gastendoekjes,slabbetjes, gebreide handdoeken, bedsokken enz.  
 
De opbrengst is voor ons Melania project 
Tel. Annie Jeurissen 0475 318371 of Aske van Ewijk 0475 496366 
 
 

Annie Mooren genomineerd voor de Mathilde Haan onderscheiding 
Zoals in het vorige convocaat vermeld, is ons erebestuurslid Annie Mooren genomineerd voor de 
Mathilde Haan onderscheiding 2021. Helaas kan de uitreiking op zondag 7 maart niet op de 
gewenste manier in het Witte Kerkje in Voorstad St. Jacob plaatsvinden.  
De Roermondse Vrouwenraad heeft in overleg besloten de  Mathilde Haan speld in besloten kring uit 
te reiken.  

 
 

 

                              In Memoriam 
   Mevrouw Nanny van Haarst-Roozen, lid,   overleden 8 februari 2021, 92 jaar. 
               

                EP2021-3 


