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FILM KIJKEN: LA DOUBLE VIE DE VERONIQUE

De film gaat over twee vrouwen, de Poolse Weronika en de Franse Véronique, die niet van
elkaars bestaan afweten. De beide vrouwen lijken erg op elkaar, beiden zijn zangeres, hebben
dezelfde karaktertrekken en hebben hetzelfde meegemaakt. Weronika is een levenslustige
vrouw, doet alles voor haar zangcarrière, maar heeft hartproblemen. Tijdens haar eerste grote
optreden sterft ze op het podium.
Als de Franse Véronique voelt dat er iets onbenoembaars gebeurd is, stopt zij met haar carrière
als zangeres vanwege een slechte gezondheid. Ze gaat lesgeven op een school.
Dan komt ze de marionettenspeler Alexandre tegen, op wie
zij verliefd wordt. Alexandre is een manipulatieve,
psychologisch sterke man, die instinctief aanvoelt dat
Véronique een dubbelganger heeft. Wanneer Véronique
haar foto's van een reis naar Krakau laat zien,
ontdekt hij op een foto Weronika. Op dat moment wordt
Véronique zich bewust van haar dubbelganger.
Aansluitend is er gelegenheid om in groepjes met elkaar
in gesprek te gaan.
Datum:
Tijd:
Locatie:
Kosten:
Aanmelden:

donderdag 17 februari 2022
19.00 uur
Jongerenkerk
Minderbroedersstr.1 Venlo
vrijwillige bijdrage
Voor 10 februari via ‘t Groenewold
CORONA-MAATREGELEN

Bezoek aan ‘t Groenewold blijft altijd mogelijk, zij het in kleine
groepjes van twee /drie personen.
Bij binnenkomst in het gebouw vragen wij u om een mondkapje te
dragen. Zit u vervolgens op uw plaats dan mag het mondkapje af.
Verder is er voor elke ruimte een afzonderlijk gebruikersprotocol
i.v.m. de corona-maatregelen.
BEGELEIDING ARBEIDSMIGRANTEN UIT OOST EUROPA

In onze regio zijn ongeveer 40.000 arbeidsmigranten werkzaam waarvan de meesten afkomstig
zijn uit landen van het voormalige Oostblok. Naar schatting een groep van zo’n 150 mensen
daarvan, heeft regelmatig extra hulp nodig bij het vinden e/o behouden van werk en onderdak,
verzorging en soms repatriëring naar het land van herkomst. Stichting Barka verzorgt veel van
die begeleiding. Barka is werkzaam door heel Nederland en andere landen van Europa. En de
laatste jaren ook in Venlo.
Vanaf 1 januari bemensen zij een steunpunt in het Groenewold en wel in het bijgebouw op 17a.
De medewerkers en vrijwilligers o.l.v. van Marika ………….. spreken meestal Pools e/o een andere Oost-Europese taal. Zij begeleiden de mensen en weten veel over de cultuur en achtergrond
van de mensen die zij begeleiden.
Binnenkort zal het bijgebouw daartoe aangepast worden en kunnen de bezoekers op afspraak
ook van een eenvoudige vorm van persoonlijke verzorging (douche, e.d.) gebruik maken. Barka
zal vooralsnog drie keer per week spreekuur houden.
AGENDA
19-03-2022 Heilige Huisjes tocht, nadere info volgt nog
30-03-2022 Lezing Florence 19:00 uur Jongerenkerk
16-04-2022 Wandelen met verhalen
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