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Oktober 2021
Waar blijft de tijd
(naar Jules de Corte)
Waar blijft de tijd? Waar blijft de tijd?
Terwijl een auto of een trein veel sneller rijdt
Dan vroeger mogelijk zou zijn met paard en wagen
Verwacht je dat je onderweg veel tijd bespaart
Alleen: waar blijven al die ingehaalde dagen?
Waar wordt de tijd die je nu korter reist, bewaard?
Het is toch ergens met de logica in strijd?
Waar blijft de tijd ? Waar blijft de tijd?
Waar blijft de tijd? Waar blijft de tijd?
Van hoeveel rotkarweitjes zijn we niet bevrijd:
Terwijl de afwas wordt gedaan door automaten
En al het stof elektrisch opgezogen wordt
Kun je de zaken aan computers overlaten.
Maar waarom is dan elke dag nog steeds te kort?
Waar raak je al die extra uren weer mee kwijt?
Waar blijft de tijd? Waar blijft de tijd?

Dali

AGENDA oktober
Maandag

5 oktober:

De aangekondigde ALV is verplaatst van 5 naar donderdag 21 oktober !

Woensdag 6 oktober: Koffiemorgen in ’t Paradies
Donderdag 7 oktober: Excursie: Winkelbezoek binnenstad Roermond.
(bij veel belangstelling ook 14 oktober)
Maandag 11 oktober: De lezing ‘Albrecht Dürer’ is in De Velderie dus NIET op dinsdag 12
oktober.

Donderdag 21 oktober: ALV is in ’t Paradies met aansluitend een lezing door de GGD.
Vrijdag
29 oktober: Film

Niet alle activiteiten vinden meer plaats in ‘t Paradies
U bent gewend dat bijna al onze activiteiten in ‘t Paradies plaatsvinden. Zeer onverwachts en
zonder overleg heeft ‘t Paradies het reserveringsbeleid veranderd, ook voor activiteiten die al in
een vroeg stadium geboekt waren. Dit betekent dat we niet meer altijd gebruik kunnen maken van
de ruimtes in ‘t Paradies en zullen we moeten uitwijken naar andere locaties of andere tijdstippen.
Het is dus belangrijk dat u goed de info in het convocaat (en op de website) raadpleegt over plaats
en datum, daar het helaas niet altijd overeenkomt met de informatie in het jaarboekje.

Woensdag 6 oktober
U kunt weer naar de KVG-Koffiemorgen in ’t Paradies.
Een leuke manier om elkaar even gezellig te treffen bij een kopje koffie of iets anders.
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Donderdag 7 (en 14 oktober)
Excursie : Winkelbezoek in de binnenstad van Roermond
Als de coronamaatregelen het toelaten bezoeken we op donderdag 7 oktober 2021
enkele winkels in de binnenstad van Roermond.
Bij veel belangtelling gebruiken we een wachtlijst en hebben we een tweede
datum gepland op donderdag 14 oktober 2021.
Wandelend bezoeken we een winkel in de St. Christoffelstraat: damesmodezaak
Julicher en kapper Vasco in de Neerstraat.
Op de Hamstraat gaan we naar juwelier Engels en naar Oogwereld Leenarts.
We ontmoeten 4 trotse ondernemers die enthousiast verhalen over het rijke verleden
van hun zaak.
Verzamelen om 13.45 uur bij de hoofdingang van de Munsterkerk.
Na afloop is er gelegenheid om op eigen kosten koffie te drinken op een terras of
in een café / restaurant aan het Munsterplein.
Deelname op volgorde van aanmelding.
Maximaal 16 deelnemers per aangegeven datum.
Op verzoek van de gastheren en gastvrouwen verdelen we het aantal deelnemers
in 4 groepjes van 4 personen per groep.
Kosten: geen
Geschikt voor mensen die goed ter been zijn
Mondkapjesplicht geldt voor alle winkels.
AANMELDEN IS OPGEVEN bij Annie Mooren vóór woensdag 29 september,
tel. 0475 – 33 08 68 of e-mail: anniemooren@planet.nl

Maandag 11 oktober
Lezing door dhr. Luc Laudi over “Dürer”. Plaats: De Velderie. Aanvang 14.00 uur.
Dit is dus een andere locatie en tijdstip als aangegeven in het jaarboekje.
“Dürer war hier – Eine Reise wird Legende”’*
De lezing gaat over het leven en werk van misschien wel de belangrijkste Duitse kunstenaar
Albrecht Dürer (1471-1528) en over zijn bezoek aan de Nederlanden in 1520-1521.
Ter gelegenheid van de kroning van Karel V in 1520 in Aken reisde Dürer naar de Lage Landen.
Het werd een ware triomftocht.
Albrecht Dürer leefde op het eind van de 15e en het begin van de 16e eeuw. Dat was in NoordEuropa de tijd van de overgang van de late Middeleeuwen (de 15e eeuw) naar de Renaissance
(de 16e eeuw). Hij kwam uit Neurenberg waar hij al jong in aanraking kwam met technieken die hij
later als graveur en etser goed kon gebruiken. Zoals Jan van Eyck (1390-1441) de
olieverftechniek vervolmaakte, zo heeft Albrecht Dürer de hout -en kopergravure tot een absoluut
hoogtepunt ontwikkeld. Een van zijn grootste bewonderaars werd later Rembrandt van Rijn die de
etstechniek verder vervolmaakte.
Alle werk van Dürer droeg zijn monogram
*Ter gelegenheid van deze memorabele kunstenaar en zijn gedenkwaardige reis naar de Lage
Landen en Aken, organiseert het Suermondt-Ludwig Museum in Aken een grote expositie met de
titel “Dürer war hier – Eine Reise wird Legende”’. Door de coronacrisis is de tentoonstelling
verplaatst naar dit jaar en duurt tot 24 oktober a.s.
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Donderdag 21 oktober
Het bestuur nodigt u uit voor de
Algemene Leden Vergadering.
Locatie: ’t Paradies. Aanvang 14.00 uur
Zie voor de AGENDA de laatste pagina van dit convocaat.
Aansluitend,
Lezing GGD
Door: mevr. Angelique van de Kar
De GGD en dus ook de GGD Limburg-Noord is door de Coronacrisis het laatste 1,5 jaar bijna
dagelijks in het nieuws geweest. Meestal positief maar soms ook negatief. Maar het bestrijden van
corona is één aspect van het werk van de GGD.
Angélique van de Kar, strategisch beleidsadviseur bij de GGD, zal vertellen over de uitdagingen
waar de GGD, samen met de gemeenten en partners voor staan.
De maatschappij en daarmee ook het werk voor de publieke gezondheidszorg, waar zij zich ten
volle voor inzetten.
De kerntaak publieke gezondheid is het beschermen van mensen tegen gezondheidsrisico’s waar
ze zelf niet of nauwelijks invloed op hebben.
In de presentatie zal aan bod komen hoe we samen op weg zijn om de gezondste en veiligste
regio te worden.

Vrijdag 29 oktober
Film in Foroxity
Aanvang 14.00 uur.
Kosten € 10,50 per persoon, inclusief hapje/drankje na afloop
Zaal open vanaf 13.30 uur.
Graag nodigen wij u uit voor de film

Mijn beste vriendin Anne Frank
De allereerste Nederlandse bioscoopfilm over Anne Frank vertelt het aangrijpende verhaal van
Hannah Goslar over haar bijzondere vriendschap met Anne Frank.
Hannah en Anne zijn boezemvriendinnen in de tijd dat de Tweede Wereldoorlog uitbreekt.
Wanneer de familie Frank onderduikt, verliezen ze elkaar uit het oog.
Drie jaar later, in 1945, volgt een bijzondere ontmoeting tussen de twee meisjes in het
concentratiekamp Bergen-Belsen.
De moedige Hannah zet haar leven op het spel in de hoop haar sterk verzwakte vriendin te
helpen.
Verdere inleiding laten we graag over aan dhr. Verheul.
U kunt zich aanmelden bij Annie Mooren, tel. 0475-33 08 68 of per e-mail: anniemooren@planet.nl
Betaling: zie tekst rekeningnummers o.v.v. Film oktober
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Coronabeleid
Het coronavirus is helaas nog niet verdwenen, vandaar dat er voorlopig nog regels vanuit de
Rijksoverheid gelden waaraan wij gebonden zijn. De coronaregels worden regelmatig gewijzigd
afhankelijk van het aantal positieve besmettingen en de ziekenhuisbezetting. Wij zullen ons dus
ook als KVG aan de steeds veranderende regels moeten aanpassen.
Rond 20 september is er weer een persconferentie met mogelijk nieuwe richtlijnen.
Daar de kopij voor het convocaat van oktober voor die datum bij de drukker moet zijn, beschrijven
we hier de regels die begin september gelden en waar wij nu naar handelen.
CORONATOEGANGSBEWIJS
Voor alle excursies, de driedaagse reis in september en de Openingsdag geldt dat wordt
gecontroleerd of u een coronatoegangsbewijs heeft.
Dit is conform de richtlijnen van de Rijksoverheid.
Kunt u dat niet laten zien, dan kunt u niet deelnemen aan de genoemde activiteiten.
U kunt op 1 van deze 3 manieren een coronatoegangsbewijs krijgen:
Vaccinatiebewijs:
Volledige coronavaccinatie. Vanaf zaterdag 10 juli is in Nederland een vaccinatie geldig
Vanaf 14 dagen nadat u volledig bent gevaccineerd.
U heeft twee vaccinatiebewijzen gekregen. Eén na de eerste inenting en een tweede na de
tweede inenting.
Herstelbewijs
Bewijs dat u minder dan 6 maanden geleden hersteld bent van corona.
Testbewijs
Een negatieve testuitslag van minder dan 24 uur voor de activiteit.
De Rijksoverheid adviseert ook om een zelf-test te doen voordat u een activiteit bezoekt waar veel
mensen samenkomen.
AAN LOCATIE GEBONDEN ACTIVITEITEN
We houden ons hier aan de richtlijnen die gelden voor locaties. Hierbij geldt dat 2/3 van de
maximale capaciteit bezet mag worden.
Voor de cursussen is het aantal deelnemers dusdanig dat dit geen probleem is.
Net als vorig jaar moet u zich voor de lezingen opgeven bij het secretariaat.
Hebt u zich opgegeven voor een lezing en u kunt onverhoopt toch niet deelnemen, het
dringende verzoek om u af te melden. Dan kan iemand anders uw plaats innemen.

naar

NL55 RABO 0144 1416 47
t.n.v. KVG Roermond
- Contributie
- clubs
- cursussen
Betalen is aanmelden geldt voor:
- Evenementen: Openingsdag
Kerstviering
Sluitingsdag

Naar welk rekeningnummer ?
naar
NL74 RABO 0144 1218 08
t.n.v. KVG Roermond
- Excursie
- Voorjaarsreis
- Film € 10,50
Aanmelden uitsluitend per telefoon of per e-mail bij
Annie Mooren
Denk aan

afmelden bij verhindering!
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DINSDAG 21 OKTOBER 2021
Algemene Leden Vergadering
14.00 uur
‘t Paradies

AGENDA
1.

Opening door de voorzitter mevr. W. Dirkx

2.

Verslag Algemene Ledenvergadering d.d. 6 oktober 2020

3.

Samenvatting jaarverslag 2020-2021

4.

Financieel Jaarverslag 2020-2021

5.

Verslag kascontrolecommissie
a Décharge bestuur
b Benoeming nieuw kascontrolecommissielid

6.

Begroting 2021-2022

7.

Website KVG Roermond

8.

Aftredend maar herkiesbaar:

9.

Mededelingen

10.

Rondvraag

11.

Sluiting

mevr. Loes Schouten, penningmeester

De notulen van de ALV van het afgelopen seizoen kunnen worden opgevraagd bij het secretariaat
(secretaris@KVG-roermond.nl onder vermelding van uw e-mailadres.

*********
Aansluitend, na een korte pauze, 15.00 – 16.00 uur: lezing over de GGD.
(Denk aan het aanmelden én het afmelden).
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