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Februari 2023 
 

De omgekeerde wereld 
 

“Vandaag was absoluut de slechtste dag ooit.” 
Probeer me niet te overtuigen 

dat er iets goeds zit in iedere dag 
want, wanneer je het van dichtbij bekijkt 

is deze wereld een slechte plaats 
waar zelfs 

als er goeds bestaat 
dat blijft doorschijnen! 

Tevredenheid en geluk blijven niet duren. 
Het is niet waar 

dat het allemaal in mijn geest en hart zit 
want 

enkel geluk wordt bereikt 
als mijn omgeving goed is! 

Het is niet waar dat goed bestaat, 
ik ben er zeker van dat je het met me eens bent. 

De realiteit 
creëert 

mijn houding, 
het is allemaal buiten mijn controle! 

En je zal me in geen miljoen jaren horen zeggen: 
‘Vandaag was een hele goede dag!” 

 
 

“Vandaag was een hele goede dag” 
En je zal me in geen miljoen jaren horen zeggen: 

“het is allemaal buiten mijn controle.” 
Mijn houding 

creëert 
mijn realiteit, 

ik ben er zeker van 
dat je het met me eens bent. 

Het is niet waar 
dat goed enkel bestaat als mijn omgeving goed is 

want echt geluk kan worden bereikt. 
Het zit allemaal 

in mijn geest en hart. 
Het is niet waar 

dat tevredenheid en geluk niet blijven duren. 
Het goede blijft doorschijnen 

zelfs als deze wereld een slechte plaats is. 
Wanneer 

je het van dichtbij bekijkt, 
zit er iets goeds in iedere dag 

en probeer me niet te overtuigen 
dat vandaag de slechtste dag ooit was! 

 
 

Lees nu het gedicht van onder naar boven (oftewel: lees het cursieve deel) .  
(Chanie Gorkin, “Worst day ever”, 17 jaar (2015) 
De vrije vertaling is overgenomen van Internet 
 

AGENDA 
 
Woensdag   1 februari  Koffiemorgen 
Maandag     13 februari  avondvoorstelling ‘De Fuchsia’s  
Woensdag  15 februari  Excursie naar L1 
   Carnaval 19 -20-21 februari 
Vrijdag        24 februari  Film  
 

   Woensdag 2 februari 
 
De KVG-Koffiemorgen in ’t Paradies is van 10.30 – 11.30 uur. 
Een leuke manier om elkaar even gezellig te treffen bij een kopje koffie of iets anders.  
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Maandag 13 februari 

 
MOEDER – DOCHTER– AVOND –  ACTIVITEIT 

 
Op maandagavond 13 Februari 2023 gaan wij u verrassen met een hilarisch optreden van 
                                                   

De Fuchsia's 
 
Zij spelen twee vrijgezelle dames die op zoek zijn naar een man. Daarbij zingen zij parodieën op bekende liedjes. 
Deze worden op ludieke wijze aan elkaar gepraat en zij betrekken het publiek daarbij. De dames worden geassisteerd 
door een “niet zo snuggere” technicus.  
 
Locatie:  ‘t Paradies, Munsterplein Roermond  
Aanvang:  19.30 uur (einde voorstelling 21.15 uur) 
 

Voor deze éérste avondactiviteit is niet alleen dochter, maar ook  partner, vriendin, zus 
of vriend van harte welkom als introducée!  
 
Kosten:  € 12,50 per persoon met GRATIS 1 introducé  
   en voor beiden een kopje koffie/thee met iets lekkers in de pauze. 
 
Aanmelden: vóór woensdag 8 februari. 
 
Betalen = Aanmelden  
Gaarne overmaken op NL74RABO0144121808 t.n.v. KVG met vermelding van 1 of 2 personen. 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------- 

 
  

Woensdag 15 januari Excursie 
 
Halve dagexcursie naar  L1 en Maastricht. 
Kosten € 25,50 p.p. 
 
Hier is het programma: 
 
Vertrek om 13.00 uur vanaf de busparkeerplaats bij NS station Roermond. 
In de studio van L1  worden we ontvangen met koffie en vlaai. 
Rondleiding in het mediastation: we bezoeken de radio- en tv-studio’s, de 
verschillende technische ruimtes en de nieuwsredactie. 
 
Rond 15.30 uur bezoeken we de gezellige stad Maastricht, waar men kan shoppen of een drankje 
nuttigen.   
Om 17.00 uur vertrekken we weer naar Roermond, aankomst rond 18.00 uur. 
 
De kosten zijn € 25,50  p.p. 
Betalen = aanmelden.  
U kunt zich tot uiterlijk 5 februari opgeven bij Annie Mooren. tel. 0475 33 08 68 of per e-mail: 
anniemooren@planet.nl. 
U kunt het bedrag overmaken op rekeningnummer NL74 RABO 0144 12 1808 t.n.v. KVG 
Roermond o.v.v. excursie L1.    
 

mailto:anniemooren@planet.nl
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Vrijdag 24 februari FILM 
In Foroxity Roermond aanvang 14.00 uur.  
Prijs p.p. € 11,50. Na afloop is er hapje/drankje  
 
De titel van de film is De Acht Bergen naar het boek van Paolo  Cognetti. 
 
De Acht Bergen vertelt het verhaal van de bijzondere vriendschap tussen de 
stadse Pietro en Bruno een jongen uit de bergen. In hun levenslange zoektocht 
naar geluk zwerft Pietro de wereld over terwijl Bruno trouw blijft aan zijn berg. 
Ondanks hun totaal verschillende levens, blijft de vriendschap uit hun kinderjaren 
ogenschijnlijk onverwoestbaar. 
Een film over liefde tussen mensen, eenzaamheid, houvast, familierelaties en verknochtheid aan 
een streek. 
 
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. 
 

 

                             

                             In Memoriam 

 

     Mevrouw Mieke Schoolmeesters-Bles,     overleden op 20 november, oud-voorzitter, 86 jaar    

      

    Mevrouw Mies Graff-Spee,               overleden op 22 november, oud lid, 89 jaar 

 

    Mevrouw Toos Wever,            overleden op 16 december,        lid,  95 jaar 

 

    Mevrouw Mia van de Muijsenberg-Eggels overleden op 27 december,     lid,  84 jaar 

      
               
 
 
 

De verkoop van handwerkproducten voor    tijdens o.a. de kerstviering 
in de Oranjerie heeft maar liefst € 365,50 opgebracht ! 

 

 

Naar welk rekeningnummer  ? 
naar    NL55  RABO  0144  1416  47 
                t.n.v. KVG Roermond 
- Contributie 
- clubs 
- cursussen 
 
Betalen = aanmelden geldt voor: 
- Evenementen:   Openingsdag    
                            Kerstviering 
     Sluitingsdag                           

naar NL74  RABO  0144  1218  08 
                  t.n.v. KVG Roermond 
-  Excursie 
-  Voorjaarsreis  
-  Film € 11,50 
 
Aanmelden uitsluitend per telefoon of per e-mail bij 
Annie Mooren 

 
afmelden bij verhindering! 

mailto:anniemooren@planet.nl
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Zomerreis 2023 
De 5-daagse busreis naar de Harz 

van zondag 2 juli tot en met donderdag 6 juli 2023 
Het programma is onder voorbehoud! 

Zondag 2 juli  
Vertrek om 8:00 uur vanaf het NS station Roermond. 

We bezoeken die dag Porta Westfalica en het mooie stadje Hamelen.  
Vanaf daar gaan we naar ons hotel in Bad Harz,  
waar we 4 nachten verblijven in Hotel Seela tel: 0049 53 22 79 60. 
 
Maandag 3 juli 

We bezoeken o.a. Goslar, Wenigerode en Blankenburg. 
Én maken een ritje met de trein over een smalle spoorbaan door een natuurgebied. 
 
Dinsdag 4 juli 

We gaan naar de Hexentanzplatze in Thale, een historische plaats, en daarna naar het 

grootste stuwmeer van de Harz. 
 
Woensdag 5 juli 
Bezoek aan Nationaal park in Quedlingburg en de stiftkerk met zijn domschatten 
 
Donderdag 6 juli laatste dag. 

Op de terugreis bezoeken Münster waar zich de Friedenzaal bevindt (waar in 1648 het 

vredesverdrag werd getekend en de 80-jarige oorlog werd beëindigend). 

Daarna rijden we door naar Grathem voor het afscheidsdiner en na afloop naar Roermond. 

 
De reissom is op basis van half pension en tweepersoonskamer € 575,- 
Toeslag voor een eenpersoonskamer is € 55,-  
Toeslag voor introducé is € 25,-. 
 
Wel bij de prijs inbegrepen:  entrees, gidsen, smal spoorbaan, einddiner en fooi chauffeur. 
Niet bij de prijs inbegrepen: drankjes aan tafel en lunches 
U dient zelf te zorgen voor een reis- en annuleringsverzekering. 
 
Aanmelden en betalen uiterlijk voor 15 mei 2023 bij Annie Mooren tel 0475 - 33 08 68 
of per e-mail anniemooren@planet.nl.  
U kunt het bedrag overmaken op NL74RABO 0144 1218 08 t.n.v. KVG Roermond o.v.v. 
Zomerreis 2023. 
 

U ontvangt de reisbescheiden enkele weken van te voren. 
 

Commissie Zomerreis 
 

EP012023 
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