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Mei 2022  
 

Dialoog 

 

De wereld is een tranendal  

het spijt me, maar dat wist ik al !  

De wereld is een doodsvallei,  

en dat is ook niet nieuw voor mij !  

De wereld is een schouwtoneel  

is ook niet bijster origineel !  

De wereld is een suikerbiet  

Zo? Kijk, dat wist ik dus nog niet ! 

 
Ivo de Wijs         

       

 
AGENDA 

 
Woensdag   4 mei  Koffiemorgen 
Woensdag 11 mei Uitstapje Vrijwilligers KVG  
Vrijdag  13 mei Lezing ‘De Vuurvogel’’  
Donderdag   19 mei Sluitingsdag  
Vrijdag         27 mei Film 

 

Corona is nog lang niet weg. Neem uw eigen verantwoordelijkheid: bij gezondheidsklachten en 

houd afstand. 

Aanmelden voor een activiteit, als bijvoorbeeld een lezing, niet meer verplicht. 

 

WOENSDAG 4 MEI  
 

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!  
 

 

Op woensdag 11 mei is een uitstapje georganiseerd voor onze vrijwilligers en medewerkers van 

de diverse activiteiten. 

Zij hebben inmiddels een uitnodiging ontvangen.  
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VRIJDAG 13 MEI 
 
Lezing ‘De Vuurvogel’ door Rose-Marie Hendrikx. 
Locatie: ‘t Paradies  
’s Morgens van 10.00 tot 12.00 uur. 
’s Middags van 14.00 tot 16.00 uur. 
 
Eindelijk mogen we dan gaan genieten van de lezing ‘De Vuurvogel’. 
Zowel in 2020 als vorig jaar ging deze lezing-voorstelling, vanwege Corona, 
niet door. 
 
L ‘oiseau de Feu’’/ ‘De Vuurvogel’, was de eerste vrucht van de samenwerking van Igor Stravinsky 
met de Ballet Russes. Het ballet kende een overdonderend succes in 1910 in Parijs. Later 
herbewerkte Stravinsky de muziek tot een orkestsuite. 
De componist laat in dit exotisch verhaal betoverende orkestkleuren horen en is duidelijk 
geïnspireerd door zijn leermeester Rimsky-Korsakov. 
 
Naast beelden van de oorspronkelijke choreografie wordt het verhaal achter de muziek in geuren 
en kleuren verteld door musicologe Rose-Marie Hendrikx. 
De manier waarop Rose-Marie haar ‘Vuurvogel’ presenteert, belooft weer een prachtige middag te 
worden, waarvoor we u van harte uitnodigen. 
 
Het is ons niet gelukt om 2 zalen te reserveren, of een andere locatie te vinden voor deze 
lezing/bijeenkomst. Hierdoor MOET u zich opgeven, met duidelijke vermelding of u de morgen- of 

middagbijeenkomst wilt bijwonen. Bij overschrijding van het aantal 
personen dat in de zaal mag, zijn wij genoodzaakt u in een andere 
groep, hetzij 's morgens of ’s middags, te plaatsen.  
 
Als dit zo mocht zijn, krijgt u hier te zijner tijd bericht over. VOL = VOL 
U kunt zich hiervoor opgeven bij Annette van Bemmel, tel. 0475 54 25 
02. 
 

Op 17 mei a.s. 
 

hoopt Annie Parren 
  

          haar 100ste verjaardag 
  

    te vieren! 
 

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 !       EP2022-5 
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 DONDERDAG 19 MEI 

Sluitingsdag 
Dit jaar sluiten we het seizoen 2021 – 2022 af 

met een lunch bij ‘de Boerderiej’ van de familie Schreurs oet Remunj. 
De meesten kennen deze familie van Versboerderij ‘de Biekeuke’, Spik 181, 6042 KT Roermond.  
 

 
 
PROGRAMMA: 
11.00 uur Ontvangst met koffie en wat lekkers.  

De familie Schreurs verzoekt ons om niet eerder te komen in verband met  de 
voorbereidingen. 

11.30 uur Welkomstwoord door de voorzitter, mw. Willemien Dirkx. 
12.00 uur Opening lunchbuffet door Rinie Schreurs en haar dochter Wieke Cluitmans. 
15.00 uur Afsluiting door de voorzitter. 
De prijs voor deze lunch is  € 20,- per persoon. 
U ontvangt voor bij de lunch één consumptiebon. Deze is in te leveren voor een glas fris, sap, wijn 
of bier. Verdere consumpties betaalt u ter plekke. Dit kan contant of per pin.  

Betalen is aanmelden. 
U kunt zich hiervoor opgeven via overmaking van € 20,00 op bankrekeningnummer NL55 RABO 
0144 1416 47 t.n.v. KVG Roermond, onder vermelding van Sluitingsdag 2021-2022. 

Inschrijven kan tot uiterlijk maandag 9 mei 2022. 
 

VRIJDAG 27 MEI 
Filmmiddag: aanvang 14.00 uur in Foroxity. 
De titel van de film is: 

House of Gucci (van het gelijknamige modemerk) 

 
House of Gucci is geïnspireerd op de ware gebeurtenissen rond het 
familie-imperium achter het Italiaanse modemerk Gucci. 
In een verhaal dat zich over drie decennia uitstrekt komen liefde, verraad, 
decadentie, wraak en uiteindelijk ook een tragische afloop voorbij. 
 
Graag de bovenste rij stoelen vrijhouden voor de mensen die niet goed ter been zijn en niet de 
trap af kunnen. 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 mei: NL74 RABO 0144 1218 08.  
 

                In Memoriam 
Mevrouw Michiels van Kessenich-Scheepers, overleden op 17 april, 91 jaar, lid   

Mevrouw Elly Houben-Houwen,         overleden op 14 april,   85 jaar,  oud lid  

Mevrouw Maria Brouns-Op het Veld, overleden op 14 april,   98jaar,  oud lid 

              Mevrouw  Corry Timmermans,             overleden op 7 april ,    87 jaar,        lid    

                      Mevrouw Arnie Ruiten-Janssen,          overleden op 24-maart, 76 jaar,  oud lid    
           

              

mailto:anniemooren@planet.nl
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H o o r t !     Z e g t  h e t  v o o r t ! 
De Voorjaarsreis 2022 naar Rügen gaat niet door! 

Dat heeft te maken met de oorlogssituatie in Oekraïne; de inschrijving is vastgelopen, en sommige 
mensen waren inmiddels huiverig om deze reis te gaan maken. 
 

Maar gelukkig kunnen we u een alternatief aanbieden!     

van 12 tot en met 17 juni 2022  
een heel interessante busreis naar Zuidwest Duitsland, 

Beieren !!! 
Een 6-daagse reis. Reissom € 700,- p.p. Toeslag éénpersoonskamer € 100,-. Half pension. 

 
Programma van deze beslist zeer aantrekkelijke Voorjaarsreis (natuurlijk onder voorbehoud): 
12 juni  Vertrek naar Essen, Villa Húgel van de familie Krupp, 
  Langs Keulen naar Weibersbrunn, en gedurende 5 nachten in hotel Brunnenhof.. 
13 juni Bezoek aan 2 stadjes aan de Romantische Strasse. 
14 juni Dagje Würzburg (waaronder een rondritje per treintje). 
15 juni Naar Frankfurt: rondrit met gids en een boottocht over de Main. 
16 juni Bezoek aan Aschaffenburg, waar ook met gids. 
17 juni Terugreis langs de Rijn, met onderweg (weer) tussenstop. 
  Einde reis in Roermond, na afscheidsdiner bij zaal Geraets in Grathem. 
  
In de prijs inbegrepen: vervoer per touristclass touringcar, koffie en vlaai in Essen, entrees diverse 
locaties, gidsen, rondrit per treintje, boottocht, diner Grathem, organisatie-onkosten. 
 

Wilt u nóg meer info, dan kunt u bellen met Annie Mooren, tel.  0475 33 08 68. 
Meer gedetailleerde informatie krijgt u in het uiteindelijke reisprogramma en bij de reispapieren. 

 
De sluitingsdatum voor aanmelding is 7 mei. 

 
Adres Hotel Brunnenhof: Hauptstrasse231 63879 Weibersbrunn, Beieren Duitsland 

Tel, 0049 60 94 97 16 74 
 

 
Dit is het laatste convocaat van dit verenigingsjaar 2021-2022. Met een verenigingsprogramma 
waarin we gedaan hebben wat we konden, rekening houdend met de Coronabeperkingen. 

Wij wensen u allen een  fijne, zonnige, gezonde zomer toe. 
Ons devies: Pluk de dag! 

 

Op 29 september 2022 is de Openingsdag van het nieuwe verenigingsjaar. 
 

Het Bestuur 

 
Oproep:  Kopij voor het nieuwe jaarboekje 2022-2023 graag vóór 1 juli naar Els Prins. 


