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April 2022  
 

Steeds gedacht:  

één soldaat maakt nog geen oorlog. 

Maar nu met man en macht gezocht naar geruststelling,  

naar de winter in zwaluwen zien overgaan,  

of de boter op het aanrecht bestuderen en hoe snel zacht, 

dat nog iets zacht kán worden in deze wereld 

en we allemaal zo smeerbaar, 

maar de kou spat van beeldschermen, uit radiostemmen. 

 

Het volgende moeten we onthouden:  

dat we allemaal als vluchteling geboren worden, 

op zoek naar de juiste plek, 

naar veiligheid en wat voorspoed, een liefkozende blik.  

   

 

Dus maak vrij baan in het hart, 

want daar is een onmeetbare ruimte.                  RP 

En bedenk dit:  

in ieder welkom zit een schuilkelder.         

 

fragment van gedicht van Marieke Lucas Rijneveld 5 maart 2022 

 
 

AGENDA 
 
Woensdag   6 april  Koffiemorgen 
Donderdag   7 april Lunch voor 80+ers 
Dinsdag 12 april  Lezing ‘Frankrijk’ 
Donderdag   28 april  Excursie Bergheim Bruinkool 
Vrijdag         29 april Film 
 

In verband met corona: neem uw eigen verantwoordelijkheid met inachtneming van de regels die 

gelden. Aanmelden voor een activiteit als bijvoorbeeld een lezing, hoeft niet meer, maar kan wel. 

 

WOENSDAG 6 APRIL 
 

De Koffiemorgen is ook weer op gang gekomen. 

U kunt weer terecht in ’t Paradies. Aanvang 10.30 uur. 
 
Een leuke manier om elkaar even gezellig te treffen bij een kopje koffie of iets anders!  

 



 

2 

 

Op donderdag 7 april is een lunch georganiseerd op Kasteeltje Hattem, 
voor leden die dit verenigingsjaar 80 jaar of ouder worden. 

Zij hebben inmiddels een uitnodiging ontvangen. 

 

DINSDAG 12 APRIL 

Lezing ‘FRANKRIJK’ door Peggy Boessen.  

De lezing vindt plaats in ‘t Paradies van 14.00 - 16.00 uur.  

Zoals bij velen bekend is Frankrijk een land met een grote variëteit 
aan landschappen, klimaat, inwoners, wijnen en kazen. 
Waarschijnlijk minder bekend is de cultuur, de mentaliteit en de 
leefwijze van de bewoners van dit prachtige land en de daaruit 
voortvloeiende manieren van handelen, van hoe met elkaar omgaan 
en van de zaken wel of juist niet aanpakken. 
 
Na een verblijf van meer dan 40 jaar in La Douce France wil ik graag iets uit mijn eigen ervaringen 
met u delen. 
Ervaringen die soms hilarisch, regelmatig onbegrijpelijk en af en toe een beetje sneu zijn. 
Ik zal proberen enig inzicht te geven in de verschillende facetten van de Franse samenleving en 
daarmee duidelijk proberen te maken hoe twee landen, zoals Nederland en Frankrijk die toch 
tamelijk dicht bij elkaar liggen, zo ongelooflijk verschillend kunnen zijn. 
Aan het einde van de lezing zal ik het geheim verklappen waarom zoveel Franse vrouwen zo 
slank blijven ondanks twee warme maaltijden per dag...     

 

DONDERDAG 28 APRIL 
 

Middagtocht bruinkoolgroeves in Bergheim (D). 

 
Bruinkoolmijnen/groeves zijn vooral bekend uit Duitsland en 
de voormalige Oostbloklanden Polen en Tsjechië.  
Bruinkool in Europa wordt voornamelijk gewonnen uit de Ville 
Formalie uit het Mioceen (Tertiair) en is 10 tot 20 miljoen jaar 
oud.  
Bruinkool is een tussenfase tussen turf en steenkool.  
Het winnen van de bruinkool in moderne bruinkoolmijnen 
gaat met enorme machines. Deze machines zijn de grootste 
rijdende voertuigen ter wereld. 
 
Wij rijden rechtstreeks naar Bergheim (D) waar we om 13.15 uur bij brasserie Schloss Paffendorf 
worden ontvangen met koffie en gebak.  
Om 14.00 uur beginnen we aan een drie uur durende rondrit onder begeleiding van een gids.  
U krijgt de geschiedenis van het winnen van bruinkool in dit gebied te zien.  
De route voert o.a. naar het uitzichtpunt Hambach van waaruit u de grote machines aan het werk 
ziet, maar we rijden ook door verlaten dorpen die hebben moeten wijken voor de bruinkoolwinning. 
En we rijden door de nieuwe woongebieden die hiervoor in de plaats zijn gekomen.  
Om 17.00 uur keren we terug naar brasserie Schloss Paffendorf waar we de dag afsluiten met 
soep en brood. 
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Programma 
12.00 uur  Vertrek per bus vanaf het NS station Roermond naar Bergheim (D) 
13.15 uur  aankomst bij brasserie Schloss Paffendorf voor koffie met gebak 
14.00 – 17.00 uur bezoek aan bezoekerscentrum en rondrit o.l.v. een gids 
17.00 uur  soep met stokbrood bij Brasserie Schloss Paffendorf. 
18.00 uur  aanvang terugreis 
19.15 – 19.30 uur geplande terugkomst NS station Roermond. 
 

Kosten per persoon € 42,-. 
Deze trip is ook geschikt voor mensen die niet zo goed ter been zijn. Uw rollator kan meegaan in 
de bagageruimte van de bus. 
U kunt zich telefonisch opgeven bij Annie Mooren 0475 - 33 08 68 tot uiterlijk vrijdag 8 april. 
Betalen is aanmelden: 
U maakt € 42,- over naar bankrekeningnummer NL74 RABO 0144 12 1808 t.n.v. KVG Roermond 
onder vermelding van: middagtocht Bruinkoolgroeves. 
 
Op dit moment geldt in Duitsland de mondkapjesplicht en op verzoek moet u het internationale 
vaccinatiebewijs laten zien. 
 
 

 

VRIJDAG 29 APRIL 
 

Filmmiddag: aanvang 14.00 uur in Foroxity. 
De film deze middag heet: Madres Paralelas van de regisseur 
Pedro Almódovar. 
 
Een fascinerende blik op moeders en het moederschap. 
Twee vrouwen  bevallen tegelijkertijd in hetzelfde  ziekenhuis 
Beiden zijn alleenstaand en ongepland zwanger. 
Janis van middelbare leeftijd is blij, maar de jonge Ana is bang en onzeker. 
De weinige woorden die de vrouwen wisselen, vormen de basis 
voor een band die hun levens later een beslissende wending zal geven. 
 
De verdere inleiding 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 april: NL74 RABO 0144 1218 08. 

 
 

 

 

                In Memoriam 
   Mevrouw Els Wassenaar, overleden op 6 februari 2022, 86 jaar, oud lid 

   Mevrouw Annie Eijk-van Bergen, overleden op 25 februari, 89 jaar, lid 
                    

              

mailto:anniemooren@planet.nl
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Voorjaarsreis 2022  
7-daagse busreis naar Rügen, Noord-Duitsland 

van vrijdag 17 juni tot en met donderdag 23 juni 2022. 
 

Er is nog plaats! 
U kunt nog mee! 

Voor meer informatie: zie convocaat februari of neem contact op 
met Annie Mooren tel. 0475 33 08 68. 

 
 
 

 

 

 

Internationale Vrouwendag 
      6 maart 2022 

 

                    

 

  

  

 

        Weer even in het zonnetje gezet.  

       Er waren veel KVG-leden aanwezig. 
 
 

 
 
 
 

Naar welk rekeningnummer  ? 

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

 
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 !       EP2022-4 


