
Secretariaat: Aan de Dijk 152 

6049 MB Herten 
tel: 0475 58 49 25 

e-mail: secretaris@kvg-roermond.nl 
 

www.kvg-roermond.nl 

 

1 

 

Januari 2023  
 

Een wens voor allen  
 

Een beetje minder hebben 

Een beetje meer ‘zijn’ 

Een beetje meer levensvreugde 

en een beetje minder pijn 

 

Een beetje minder prestatiedrang 

Een beetje meer mogen 

Een beetje minder kritiek 

en een beetje meer mededogen 

 

Een beetje meer tolerantie 

En een beetje minder wantrouwen 

Een beetje minder agressie 

en een beetje meer om van te houden 

 

Een beetje meer harmonie 

Een beetje minder kakofonie 

Een beetje meer naar elkaar luisteren 

en een beetje minder ik! 
      (Marijke) 

 

Geluk, liefde en gezondheid ! 
De beste wensen 

voor het nieuwe jaar ! 
 

Agenda 
 

Vrijdag    6 jan. Nieuwjaarsreceptie met pianoconcert   
Dinsdag 10 jan.  Lezing ‘Engelse literatuur en cultuur 
Woensdag    11 jan. Excursie Den Haag 
Dinsdag  17 jan. Kienen voor Melania 
Vrijdag  27 jan.   Film  
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Vrijdag 6 januari 
 

 

Nieuwjaars matinee concert en Nieuwjaarsreceptie 

in de ECI van 14.00 – 17.30 uur 

Titel: Meesters van het klavier  
Tijdens deze luistermiddag mag u genieten van live pianomuziek. Pianist Toon Spaepen geeft een 
bloemlezing van bekende en minder bekende pagina’s uit de pianoliteratuur en musicologe Rose-
Marie Hendrikx vertelt het verhaal achter de noten. Zo brengen ze de pianogeschiedenis op een 
heel toegankelijke manier tot leven en laten ze de meesters van het klavier spreken in een 
fijnbesnaarde concertpresentatie. 
 

   Programma 
14.00 – 14.55 uur: 1e deel concert in de theaterzaal 
14.55 – 15.10  Korte pauze 
15.10 – 16.00  2e gedeelte concert in de theaterzaal 
 
Vervolgens van 16.00 – 17.30 uur Nieuwjaarsreceptie in expo ruimtes van de ECI op de begane 
grond. Inclusief een drankje naar keuze. De overige drankjes zijn voor eigen rekening 
 
De kosten voor dit pianoconcert zijn € 12,- per persoon. Betalen = aanmelden 
Via bankrekeningnummer NL55 RABO 0144 1416 47 onder vermelding van ‘pianoconcert 2023’ 
Aanmelding tot uiterlijk woensdag 28 december 
 

 

Dinsdag 10 januari 
Lezing door de heer Rob Huver in ’t Paradies van 14.00 – 16.00 uur.  

 
Titel: Engelsen wie zijn dat? De Engelse cultuur, historie, literatuur en taal  

 
Drs R. Huver, voormalig docent Engels aan de Hogeschool Zuyd, zal u in 
deze lezing informatie geven over het leven in Engeland en de invloed van 
Engeland op Europa.  
 
Er is een Engelse spreuk: ‘When a man is tired of London, he is tired of life; 
for there is in London all that life can offer.’  
Vertaald: ‘Als iemand niets om Londen geeft, is hij levensmoe, want Londen biedt alles in het 
leven’.  
Engelsen lijken stijf, vreemd en vormelijk, maar hebben veel leerzaams en vermakelijks te bieden 
qua gastvrijheid, humor en cultuur. Shakespeare biedt ons Romeo en Juliet toneel, Dickens 
schreef de veel verfilmde Christmas Carol, Churchill leidde Engeland succesvol door de 2e 
Wereldoorlog, Mr Bean toont de Engelse gereserveerde humor, de Beatles waren zangwonderen, 
Queen Elizabeth zat ruim 70 jaar op de troon en haar zoon Charles is een bijzonder 
natuurliefhebber, en de hippe Mini Cooper auto was ook al een Engelse uitvinding.  
Engeland heeft de wereld lang beheerst met zijn koloniën, waaruit een heel divers en verrassend 
moederland en de wereldtaal is ontstaan.  
Nu is de Brexit en de daaruit volgende ‘splendid isolation’ van het eiland een actueel thema waar 
we ook op in zullen gaan in deze lezing, die u enthousiast wil maken over Great Britain op velerlei 
gebied. 
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8 november in ’t Paradies. 
De lezing over Johannes Vermeer door dhr. Luc Laudi. 
Een zaal vol met maar liefst 100 dames (en heren)! 

 

 

 
Dagtocht woensdag 11 januari 2023 naar Den Haag 

Naar aanleiding van de lezing over Johannes Vermeer door Luc Laudi waren we van plan om de 
grote Johannes Vermeer tentoonstelling in het Rijks Museum in Amsterdam te bezoeken.  
Helaas blijkt een groepsbezoek niet mogelijk omdat men uitsluitend digitaal een ticket naar keuze 
(museumjaarkaart of Vrienden Loterij Vipkaart of een ticket voor de volle prijs) kan bestellen.  
En dat men digitaal een keuze moet maken voor een bepaald tijdslot.  
30 personen binnen één en hetzelfde tijdslot is niet mogelijk. 
 

Daarom zijn we uitgeweken naar het Mauritshuis in Den Haag.  
We hebben nu een dagtocht gepland naar Den Haag met een tour door de stad langs talloze 
historische gebouwen, paleizen, pleinen en parken, met bezoek aan het Mauritshuis met 
rondleiding. Lukt dat niet, dan wijken we uit naar een andere bezienswaardigheid met rondleiding.  
Er blijft voldoende tijd voor een lunch op eigen gelegenheid en het verkennen van de Haagse 
binnenstad. 
De onderhandelingen met het Mauritshuis hebben wij vanwege de drukte nog niet kunnen 
afronden. We houden dus nog een slag om de arm, maar we gaan er wel van uit dat dit lukt.  
Deze tentoonstelling duurt tot 15 januari 2023. Het betreft The Frick Collection (schilderijen uit de 
Frick Collection in New York). 
 
Kosten: € 40,- per persoon.  
In de prijs inbegrepen: busreis, vergoeding voor de chauffeur, koffie met gebak op de heenreis, 
een rondrit door Den Haag, rondleiding in het Mauritshuis. 
Deze prijs is gebaseerd op groepskorting en gratis entree met museumjaarkaart/Vriendenloterij 
VIP kaart. 
Hebt u geen museumkaart / Vriendenloterij VIP kaart, dan zijn de kosten € 49,15 p.p.. 
Betalen = aanmelden.  
Degenen die zich aangemeld hebben krijgen zo spoedig mogelijk bericht over het volledige 
programma van die dag.  
 

 

Dinsdag 17 januari 
Kienmiddag voor Melania, 14.00 uur – in ‘t Paradies, Munsterstraat 61, Roermond 
 
Hoera, we kunnen weer kienen! 
Hebt u ook zo’n zin in een middagje kienen? De  werkgroep Melania-Roermond 
en de Handwerkclub nodigen u allen van harte uit om mee te doen op onze 
jaarlijkse  kienmiddag.  
U zult ook deze middag niet met lege handen naar huis gaan. Er zijn weer mooie prijsjes te 
winnen. Wij zullen er een gezellige middag van maken. De opbrengst is voor ons nieuw project in 
Bolivia. Zie ook het Jaarboekje blz 23/24. Introducés zijn van harte welkom. 
  
Aske van Ewijk en Nadine Cos,  Namens de werkgroep Melania-Roermond 
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Vrijdag 27 januari 
Filmmiddag in Foroxity. Aanvang 14.00 uur.  
Kosten 11,50 inclusief hapje en drankje 
 
Wij nodigen u uit voor de film Tori en Lokita. 
De op het Filmfestival van Cannes bekroonde en Gouden Palmwinnaars  
gebroeders Dardenne hebben deze film geschreven en geregisseerd. 
 
Twee tieners zijn Afrika ontvlucht en in België  terecht gekomen. 
 
De harde realiteit van het vluchtelingenleven brengt Tori en Lokita bij elkaar. 
Samen proberen ze een leven op te bouwen als broer en zus. 
Een verblijfsvergunning blijkt moeilijk te krijgen, waardoor ze van verschillende kanten in het nauw 
worden gedreven. 
Tori en Lokita lijken onzichtbaar voor de wereld om hen heen, maar gelukkig hebben ze elkaar. 
 
Het verdere verloop laten we ons graag vertellen door dhr. Verheul.  
U kunt zich telefonisch of per e-mail aanmelden bij Annie Mooren tel. 33 08 68 of per e-mail 
anniemooren@planet.nl. o.v.v. film januari: NL74 RABO 0144 1218 08. 

 

 
 

VOORAANKONDIGING voorjaars ZOMERREIS 
                  

Wij hebben gekozen voor een 5-daagse busreis naar de Harz 
                          van vrijdag 2 juli t/m dinsdag 6 juli 2023 

 
Wij bezoeken o.a. Goslar (staat op de UNESCO erfgoedlijst) 
en  Werningerode. 
 
De reissom voor deze 5-daagse bedraagt € 575;- op basis van half 
pension.   
Inclusief diverse entree’ s,  gidsen en slotdiner 
Toeslag eenpersoons kamer bedraagt € 55;— 
Toeslag introducee is € 25;— 
 

In het convocaat van februari krijgt u uitgebreid informatie 
 

 

Handwerkt u graag ?   
Dan bent u bij ons van harte welkom. De handwerkclub zoekt nog steeds  nieuwe leden.   
De club komt één of twee keer per maand bij elkaar op dinsdagmiddag bij één van de leden thuis, 
14.00 – 16.00 uur . 
Met de opbrengst van de gemaakte handwerken draagt u uw steentje bij voor de projecten van de 
Werkgroep Melania-Roermond. 
Voor meer informatie:   Annie Jeurissen 0475  318371 
         Aske van Ewijk   0475 496366 
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