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Maart 2022
Ik moet op sport
Ik moet op sport
Sport is goed
Omdat je dan bewegen moet.
Wat wil je? vraagt mijn moeder.
Iets met gooien of met slaan?
Op een veld of op een baan?
Met een bal of met een puck?
Met veel trainen of geluk?
Op een paard of op een mat?
In een hal of in een bad?
Ik hou niet van bewegen,
Maar ik moet een keuze maken.
Nou goed, zeg ik,
Doe mij dan maar op
schaken

Toulouse Lautrec

(?)

AGENDA
Woensdag 2 maart
Zondag
6 maart
Donderdag 10 maart
Dinsdag
15 maart
Donderdag 24 maart
Vrijdag
25 maart

Koffiemorgen
Internationale Vrouwendag
Lezing ‘Joden in Roermond’
Kienen vervalt
Excursie
Film

De agenda is weer ingevuld, maar natuurlijk alles onder voorbehoud.
Kijk ook regelmatig op onze website.

WOENSDAG 2 maart
U kunt weer naar de KVG-Koffiemorgen in ’t Paradies. Aanvang 10.30 uur.
Een leuke manier om elkaar even gezellig te treffen bij een kopje koffie of iets anders!
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ZONDAG 6 maart
Aanvang 13.30 uur in de Oranjerie.
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.
Zie convocaat van februari of kijk op de website www.Roermondsevrouwenraad.nl.

DONDERDAG 10 maart
Lezing dhr. Hein van der Bruggen.
Deze lezing vindt plaats in De Velderie
750 jaar Joods leven in Roermond en Midden-Limburg.
In Roermond en Midden-Limburg hebben nooit spectaculair veel Joden gewoond. Toch hebben de
stad en haar omgeving al vroeg contacten met Joden gehad en zijn er Joodse inwoners geweest. De
geschiedenis van hun verblijf tijdens de middeleeuwen en de vroegmoderne tijd is echter
fragmentarisch. Er is toch sprake van een zekere continuïteit, zelfs in de periode van ruim twee
eeuwen waarin het Joden verboden was in de stad te verblijven, anders dan een beperkt aantal uren.
Pas na de komst van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden in 1815 kwamen er voor het eerst
grotere groepen Joden voor langere tijd of zelfs definitief wonen.De 19e eeuw is de eeuw van het
opkomend nationalisme en het antisemitisme. Het anti-judaïsme van de Europese christelijke wereld
ging, nadat de Joden tijdens de Franse Revolutie gelijke burgerrechten hadden verkregen, in veel
landen over in een fellere vorm van Jodenhaat, antisemitisme. De katholieke kerk heeft daarbij een
betreurenswaardige rol gespeeld. De opgeklopte nationalistische gevoelens in Europa hebben geleid
tot de Eerste Wereldoorlog, ‘die Urkatastrophe des zwanzigsten Jahrhunderts’. De Tweede
Wereldoorlog en de Shoah zijn daarvan de onvermijdelijke gevolgen geweest.
Hoe verging het de Joden in Roermond tijdens die ontwikkelingen van globaal anderhalve eeuw? We
weten dat de Jodenvervolging uiteindelijk 85 Roermondse Joden het leven heeft gekost. Ook andere
gemeenten in Midden-Limburg hebben Joodse slachtoffers.
Begonnen zal worden met een beschrijving van het eeuwenoude spanningsveld tussen katholicisme
en jodendom, met name de ‘secessiefrictie’ uit de vroege jaren van het christendom. Ook de
achtergrond van de uitspraak ‘Als ooit moet worden vastgesteld wat de
ernstigste denkfout uit de wereldgeschiedenis is geweest, is de
substitutietheologie een goede kandidaat’ zal aan de orde komen.
foto:
Een voorbeeld van Roermonds negentiende-eeuws antijudaïsme: Tafereel uit
het in 1870 vervaardigde altaardrieluik van de Caroluskapel van het
voormalig kartuizerklooster met daarop een rijk geklede Jood die met zijn
rechterhand gericht naar het kruis enige spottende woorden lijkt te spreken.
Mogelijk moet hierin een overste (Nieuwe Testament, Lucas 23, 35) of een
opperpriester of Schriftgeleerde (Marcus 15, 31) gezien worden.
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Voor en door sterke vrouwen

De Kienmiddag op 15 maart as. vervalt
Beste dames, helaas kunnen we nog steeds niet een gezellige kienmiddag voor u organiseren door
alle Coronamaatregelen. We stellen deze uit tot in het nieuwe seizoen 2022 - 2023.

Intussen hebben we een nieuw project, in het noorden van Bolivia, nabij Reyes,
Traditionele gebruiken en ecotoerisme
De basisgroep bestaat uit vijf vrouwen die wonen in de kleine gemeenschap El Gato op 5 kilometer
van Reyes. Het dorpje heeft geen toegang tot basisvoorzieningen zoals elektriciteit, drinkwater en
openbaar vervoer. De moeders brengen hun kinderen op bromfietsen naar school.
De moeders willen op een terrein van 10 hectare, op kleine schaal en op ecologische wijze, groente
en fruit verbouwen. Ze willen de traditionele productiewijze van het gebied herwaarderen en het
terrein openstellen voor toeristen. Daarbij wordt een dag georganiseerd met een traditioneel ontbijt,
lunch, siësta in hangmatten en tochten met paarden door de bergen.
De vrouwen zijn moeders, allemaal hoofd van het gezin. Hun inkomen is laag. De coronacrisis heeft
veel negatieve effecten gehad voor de werkgelegenheid in dit afgelegen gebied.
De vrouwen willen het project uiteindelijk uitbreiden naar meer vrouwen.
Zie ook www: Melania.nl Projectnummer: LA-BO-13
Zoekt u nog iets leuks voor de Paasdagen ? We hebben nog
dekservetten, eierwarmers en gastendoekjes.
Ook veel ander handwerkmateriaal .
Namens de Werkgroep Melania-Roermond:
Aske van Ewijk 0475 49 63 66 en Nadine Cos 0475 - 40 20 62

In Memoriam

Mevrouw Truus Oyen-Slangen, overleden op 8 december 2021, 88 jaar, lid
Mevrouw Wil Smals-Verhoeven, overleden op 29 januari 2022, 85 jaar, oud lid
Mevrouw Pauline van der Dussen-Rae, overleden op 3 februari 2022, 85, oud lid
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DONDERDAG 24 maart
Dagexcursie naar Antwerpen voor bezoek aan de Joodse wijk.
Kosten: € 42,50
Zoals u kunt lezen in dit convocaat houdt dhr.Hein Verbruggen op
10 maart de lezing “Joden in Roermond van 1275 – 2017”.
Een mooie aanloop naar deze excursie: we gaan in Antwerpen een
bezoek brengen aan de Joodse wijk. Onder leiding van Joodse
gidsen maken we een rondwandeling van 90 minuten en krijgen we
uitleg over het Joodse leven, cultuur en geschiedenis.
Programma:
08.00 uur
Vertrek per touringcar vanaf het NS-station in Roermond.
10.00 uur
Vermoedelijke aankomsttijd op het stationsplein, Koningin Astrid plein in Antwerpen.
10.00 – 11.00 uur Koffie met appelgebak
11.00 – 12.30 uur Rondwandeling in Joodse wijk
12.30 – 17.30 uur Tijd voor eigen besteding
17.30 uur
Terugreis naar Roermond.
19.30 uur
Vermoedelijke aankomsttijd in Roermond
In de bus geldt de mondkapjes plicht en de anderhalve meter afstand.
Consumpties zijn in de bus niet toegestaan.
Facultatief:
- Na de rondleiding kunt u een bezoek brengen aan de Romy Goldmuntz Synagoge.
U krijgt hier uitleg van de gids die u ter plaatse zelf betaalt.
Voor 30 minuten; vanaf 10 personen is dat € 4,- per persoon.
-

Na de rondleiding kunt u genieten van een kosher kennismakingsmenu van € 30,bij restaurant Hoffy’s, te voldoen bij aankomst in het restaurant.
U kunt dit restaurant bekijken op de website hoffys.be.

U kunt zich opgeven bij Annie Mooren 0475 – 33 08 68 tot uiterlijk woensdag 16 maart.
U geeft aan welke uw keuzes zijn:
o
o
o
o

Alléén rondleiding door de Joodse wijk (€ 42,50)
Rondleiding door Joodse wijk èn synagoge (€ 42,50 + € 4,-)
Rondleiding door Joodse wijk, synagoge en restaurant Hoffy’s (42,50 + € 4,- + € 30,-)
Rondleiding door Joodse wijk èn restaurant Hoffy’s (€ 42,50 + € 30,-)

Deelname aan deze dagreis op volgorde van aanmelding. Betaling = aanmelding.
U maakt € 42,50 over naar bankrekeningnummer NL74 RABO 0144 1218 08 t.n.v. KVG Roermond
onder vermelding van: dagreis Antwerpen.
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VRIJDAG 25 maart FILM
In Foroxity Roermond, aanvang 14.00 uur.
Prijs p.p. € 10,50. Na afloop is er hapje/drankje.
Graag nodigen wij u uit voor de film Belfast.
De film is genomineerd voor de beste film van 2022.
De film Belfast: Het is een aangrijpend verhaal over liefde, vreugde en verlies in
het leven van een jongen die opgroeit met de muziek en de sociale onrust van de
jaren 60.
In de film zien we onder meer Judi Dench en Ciaran Hinds als liefdevolle en
scherpzinnige grootouders.
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 maart: NL74 RABO 0144 1218 08.

BRIDGE-liefhebbers
Van verschillende kanten is mij gevraagd om een OPFRISCURSUS BRIDGE te organiseren.
Dat ga ik proberen in het voorjaar van 2022 – 2023.
Graag wil ik inventariseren hoeveel dames hier belangstelling voor hebben.
De Bridgeclub op vrijdag, 1x per maand, zou ook graag leden erbij willen hebben.
Laat weten wie voor de cursus of voor de bridgeclub geïnteresseerd is en stuur een mail naar
a.m.vanbemmel@gmail.com

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!

EP2022-3
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