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Februari 2022
Onze nieuwjaarsreceptie van vrijdag 7 januari ging niet door
en daarom op deze manier:
Wij wensen iedereen een mooi 2022 waarin
Corona een biertje is.
Een Dissel iets voor een caravan
en ik nooit meer jouw knuffels mis.
Positief weer positief wordt
en niet omgekeerd,
De Jonge slechts een Goudse kaas is
en niet met persconfencies wordt geassocieerd.
Isolatie alleen maar iets is
wat je tussen je spouwmuren propt.
Mondkapjes alleen bij het klussen
nog zullen worden gebruikt.
Een (vi)rus uit Moskou komt
en niet in Wuhang ontluikt.
Anderhalvemetersamenleving
uit het woordenboek verdwijnt.
Ik wens je het oude normaal
en dat de afstand wordt verkleind!
Met dank aan Annets Alfabet

AGENDA
In verband met de huidige coronamaatregelen gaat de film
FALLING FOR FIGARO van 28 januari NIET DOOR !
Woensdag 2 februari
Dinsdag
8 februari
Donderdag 24 februari
Vrijdag
25 februari
Carnaval
27-28

Koffiemorgen
Lezing ‘Roermondse straatnamen’ in de Velderie
Workshop Parels knopen (i.p.v. 27 januari)
Film ‘Minari’

De agenda is weer ingevuld, maar natuurlijk alles onder voorbehoud.
Wat betreft de cursussen: in principe gaan ze in februari door, tenzij u daarover bericht ontvangt .
Kijk ook regelmatig op onze website.

Woensdag 2 februari
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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Dinsdag 8 februari
Lezing door Fons van den Broek

Roermondse straatnamen
Let op: deze lezing vindt plaats in ‘de Velderie’ van 14.00 – 16.00 uur. Prins Bernhardstraat 1.
De lezing gaat hoofdzakelijk over de wijk ‘De Kapel’.
Kapel in het Zand lag buiten de stadsmuren.
Een herder vond een Mariabeeldje in een put, waarna er op die plek een kapelletje werd
gebouwd.
Dit was geen gewoon beeldje maar een wonderbeeldje.
Dit trok vele pelgrims en de Kapel groeide uit tot een grote gemeenschap.
Er kwamen kloosters, scholen, eigen verenigingen en nieuwe straten.
In de Oostenrijkse tijd werd er zelfs een rechtstreekse verbinding vanuit de stad met de Kapel
ontworpen. Dit is een van de mooiste straten van Roermond namelijk de Kapellerlaan.
En zo weet Fons nog heel wat interessants te vertellen deze middag.
U bent van harte welkom bij deze lezing.
U kunt zich aanmelden bij het secretariaat. (én afmelden als u onverhoopt toch niet kunt komen).

Donderdag 24 februari Workshop parels knopen
In verband met de huidige coronamaatregelen is de workshop van donderdag 27 januari
verplaatst naar donderdag 24 februari.
We gaan parels knopen op de parelacademie in het voormalige kerkje in
Schipperskerk; een prachtige locatie om een supergezellige middag door te
brengen onder het genot van koffie/thee met een heerlijke stukje vlaai en een
drankje naar keuze.
Het adres is: Sterre der Zeeplein 12, 6124 AR Papenhoven.
We starten om 13.30 – 16.00 uur.
U krijgt les van gediplomeerde parelknoopsters en gaat gegarandeerd met een mooi juweeltje
naar huis. De bedoeling is dat u kennis maakt met het mooie oude vak van het knopen van
pareltjes en edelsteentjes.
Alle parels en edelsteentjes zijn van hoge kwaliteit en toch hoeft u het voor de prijs niet te laten;
deze workshop kost per persoon € 15,- incl. knoopmateriaal.
Parels, steentjes en zilveren slotjes zijn te koop en u kunt het zo duur of goedkoop maken als u
zelf wil. U mag ook eigen parels meenemen.
Er zijn al parels te koop vanaf € 0,10 en slotjes vanaf € 6,-.
Kortom een bijzondere belevenis met een mooi eindresultaat.
U kunt zich telefonisch aanmelden bij Annie Mooren 0475 33 08 68 tot uiterlijk vrijdag 11 februari
2022. Deelname op volgorde van aanmelding. Betaling = aanmelding.
U maakt € 15,- over naar rekeningnummer NL74 RABO 0144 12 1808 t.n.v. KVG Roermond
onder vermelding van: workshop parels knopen.
Gaat u met eigen vervoer en wilt u iemand meenemen in uw auto, dan vermeldt u dit a.u.b. bij de
aanmelding. Als chauffeur ontvangt u € 2,50 per persoon van uw medepassagier(s).
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Vrijdag 25 februari FILM
In Foroxity Roermond aanvang 14.00 uur.
Prijs p.p. € 10,50. Na afloop is er hapje/drankje mits de coronaregels dat toelaten.
Graag nodigen wij u uit voor de film

Het Koreaanse gezin Yi besluit het stadse leven in te ruilen voor het landelijke Arkansas om daar
de ‘American dream’ waar te maken. Jacob hoopt dat een boerderij zijn gezin aan een beter leven
zal helpen, maar de nieuwe omgeving brengt flink wat uitdagingen met zich mee.
Financieel gaat het ze niet voor de wind en de hartafwijking van hun zoon David houdt de familie
constant op de hoede. Toch proberen ze samen een weg te vinden in het boerenleven. Maar als
grootmoeder onverwachts bij ze intrekt, wordt het gezin pas echt op de proef gesteld.
Verdere introductie laten we graag over aan dhr. Verheul.
U kunt zich telefonisch of per e-mail aanmelden bij Annie Mooren tel. 0475 33 08 68 of per e-mail
anniemooren@planet.nl. o.v.v. film februari: NL74 RABO 0144 1218 08.
(én afmelden als u onverhoopt toch niet kunt komen).

ZIEKENBEZOEK
Wisseling van de wacht!
Gedurende vele jaren heeft mevrouw Annie Heussen gildeleden bezocht die langere
tijd ziek zijn. Ik ga het nu van haar overnemen.
Ik ben Ans Lemmens-de Wijk. Weet u iemand die voor een bezoek in aanmerking
komt, laat het weten aan een bestuurslid.

In Memoriam
Mevrouw Mieke Gunsing-van de Pavert, overleden op 27 november 2021, 102 jaar, oud lid,
Mevrouw Anne-Marie Ament, overleden op 23 december 2021, 92 jaar, lid.
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Vanwege de lockdown heeft Theaterhotel de ORANJERIE voor onze K.V.G-leden
de inschrijftermijn voor onderstaande voorstelling
verlengd tot uiterlijk 13 februari a.s.
Voor deze matinéevoorstelling op zondag 13 maart 2022 om 15.00 uur in de ORANJERIE
te Roermond geldt het onderstaande voorrecht:
SPECIAAL VOOR ONZE LEDEN EN INTRODUCÉS:
krijgt u bij voldoende aanmeldingen na afloop van de voorstelling, een drankje aangeboden en
er is de mogelijkheid om achter de coulissen te kijken. Een van de hoofdrolspelers zal een korte
uitleg geven over hoe een en ander in zijn werk gaat.
Naast deze unieke kans voor u als lid (met uw introducé(s)) mogen wij u mededelen, dat de
plaatsen voor het K.V.G. zijn gereserveerd op de vóórste rijen van de theaterzaal!
De plaatsen zullen op volgorde van ontvangst van betaling (= inschrijving) worden toegewezen.
•
•
•

De betaling van de entreekaart(en) van € 35,- per stuk gaarne overmaken op
bankrekening nummer: NL55 RABO 0144 1416 47.
met vermelding CUYPERS.
en JA of NEE of u (bij voldoende deelnemers) na de voorstelling een kijkje wilt nemen
achter de coulissen.

De inschrijving sluit als de kaarten op zijn, of anders uiterlijk 13 februari a.s.
Wanneer de voorstelling door sluiting van het theater niet zou kunnen doorgaan wordt
uw betaling volledig teruggestort op uw rekening.
Wij hopen u hartelijk welkom te kunnen heten op deze K.V.G-special.
Namens het bestuur van K.V.G.- Roermond, Marjo Aarts

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
Betalen is aanmelden.
Aanmelden per telefoon of per e-mail bij
Annie Mooren
Denk aan

afmelden bij verhindering!
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ZONDAG 6 MAART INTERNATIONALE VROUWENDAG
LOCATIE: ORANJERIE ROERMOND. AANVANG 13.30 UUR

Vorig jaar, in 2021, werd de Mathilde Haanonderscheiding uitgereikt aan Annie
Mooren tijdens een bescheiden doch feestelijke bijeenkomst bij haar thuis.
Dit jaar zal zij ongetwijfeld in het zonnetje worden gezet.
Wellicht een extra reden voor ons KVG, om op 6 maart dit festijn ook bij te komen wonen.
Dit jaar 2022 gaat de onderscheiding naar Linda Naus.
En het Pareltje van Roermond zal worden uitgereikt aan Laura Tegels.

Kijk voor meer informatie op de website WWW.Roermondsevrouwenraad.nl.
5

Voorjaarsreis 2022
7-daagse busreis naar Rügen, Noord-Duitsland
van vrijdag 17 juni tot en met donderdag 23 juni 2022.
conform de dan geldende coronamaatregelen!
Hierbij volgen we het advies van de Rijksoverheid met betrekking tot reizen in Noord-Duitsland.
En dit alles onder voorbehoud.
Vertrekdag vrijdag 17 juni, vanaf Roermond naar Essen voor een koffiestop met gebak en
tevens een bezoek aan het prachtige villacomplex van de familie Krupp. Na de lunch vervolgen we
de reis naar hotel Maack bij Hamburg, waar we 2 nachten verblijven.
Hotel Maack, Hamburger Strasse 6, DE 21220, Seevetal – Maschen. Tel. 0049 4105 8170.
Zaterdag 18 juni, stadstour met gids en boottocht door Hamburg.
Zondag 19 juni We vertrekken naar Stralsund. Onderweg bezichtiging van kasteel Ludwigslust,
(koffie en lunchmogelijkheid) en Slot Schwerin, bakermat van Prins Hendrik. We overnachten 3
nachten in het Intercityhotel. We maken uitstapjes naar het eiland Rügen met een plaatselijke
gids, en ook in de omgeving.
Intercity hotel, Tribseerdamm 76, 18437 Stralsund. Tel. 0049 3831 2020
Op woensdag 22 juni We verlaten Stralsund en beginnen we aan de terugreis, via Lübeck, waar
we een stadstour maken met gids. We hebben een overnachting in hetzelfde hotel als op de
heenreis.
Donderdag 23 juni Terug naar Nederland. Via het grote monument Porta West Falica (waar
tevens lunchgelegenheid) naar zaal Geraets in Grathem voor het slotdiner en vervolgens naar
Roermond.
Reissom € 750,- Op basis van tweepersoonskamer.
In de reissom inbegrepen: vervoer per comfortclass touringcar. Koffie en gebak op de heenweg.
Verzorging op basis van half pension (ontbijt en diner), diverse entrees en gidsen, rondvaart,
einddiner en onkosten chauffeur.
Niet inbegrepen: drankjes aan tafel en lunches.
U dient zelf te zorgen voor een annulering- en/of reisverzekering.
Toeslag eenpersoonskamer € 100,Toeslag introducé € 25,Betaling van de reissom: uiterlijk 1 april. Betalen = aanmelden. Zie tekst met rekeningnummers.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Annie Mooren, tel. 0475 33 08 68.
U ontvangt de reisbescheiden enkele weken voor vertrek
EP19222
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