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September 2016 
 

Weerbericht   
  
Meneer de weerman, ik beweer dat ik het beter kan. 
Voor de zoveelste keer klopt er geen jota van. 
Prachtig strandweer? Terwijl het regent dat het giet? 
Fijne weersvoorspelling, helaas, het klopt weer niet. 
 
Slechts af en toe een misser? Nou, u kan me wat. 
Altijd als u zon voorspelt dan word ik kleddernat. 
 
En op een dag als deze, alle mussen vallen van het dak, 
loop ik op uw advies met paraplu in mijn regenpak 
 
Doet u dat nou expres of verzint u zomaar iets? 
Zomaar uit de dikke duim?  
Ach, zeg dan liever niets. 
 
Houd gewoon uw mond, ik dank u zeer meneer, 
als u zich beperkt tot: Morgen is er ook weer weer. 
             Imre Varga 

Wees niet bang, niemand vindt het weerbericht te kort. 
Wij kijken voortaan zelf wel wat voor weer het wordt. 
 
Licht bewolkt, wordt ’t zomers, buiig, mistig, kil of koel? 
Wij doen het voortaan lekker zelf, gewoon op het gevoel. 
 
Meneer de weerman, ik beweer dat ik ’t beter kan. 
Die weersvoorspellingen van u daar geloof ik niks meer van. 
       Frank Vester 
 

AGENDA 

 

Woensdag   7 september : Informatiemiddag 
Vrijdag  16 september : Openingsdag 
Dinsdag 20 september : Gilde fietsdag 
Donderdag 22 september : Excursie 
Vrijdag  30 september : Film 
 

Gildejaar 2016 - 2017 
Zie hier het eerste convocaat van het nieuwe verenigingsjaar. 

U krijgt tevens het nieuwe jaarboekje, met daarin het programma voor 2016 – 2017. 
Hebt u er ook weer zin in? 

 
Het bestuur nodigt u van harte uit om vaak en met veel plezier deel te nemen aan onze activiteiten in de 
vorm van het bijwonen van excursies, lezingen, cursussen of clubs. Houdt u vooral het maandelijkse 
convocaat en onze (vernieuwde) website goed in de gaten, want deze vermelden de nieuwste informatie. 
De foto’s en verslagen van onze activiteiten van het afgelopen jaar staan op de KVG-website, die u kunt 
bekijken onder www.kvg-roermond.nl.  
 

* 
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Woensdag 7 september –  14.00 uur - KVG Informatiemiddag 
Ontmoetingscentrum, Minderbroederssingel 15f 
 
Vandaag bent u van harte welkom op onze eerste bijeenkomst van het nieuwe Gildejaar.   
Annette van Bemmel (organisator van de cursussen) geeft uitleg betreffende de inhoud van de cursussen. 
Verder zult u de nodige informatie krijgen over de andere activiteiten, die vermeld staan in het jaarboekje. 

Deze middag is er gelegenheid voor het: 
aanmelden van nieuwe leden 
inschrijven voor de Openingsdag van vrijdag 16 september 
inschrijven voor de excursie naar Heeze op woensdag 21 september 
inschrijven voor de film van vrijdag 30 september   
inschrijven voor de cursussen en clubs 

 
Let op: diegenen die onlangs lid zijn geworden, ontvangen hiervoor een aparte uitnodiging om om 13.00 
uur al aanwezig te zijn vanmiddag. Dit geldt ook voor de nieuwe leden die vanaf januari 2016 lid zijn 
geworden. Zij krijgen dan apart de nodige informatie en kunnen dan kennis maken met het bestuur.  
Dus voor deze leden is de aanvangstijd van vanmiddag 13.00 uur.  
Voor alle andere leden beginnen we om 14.00 uur. 
 

* 

Vrijdag 16 september - Openingsdag - Kosten € 22,50 p.p. 
De Ridder van Asenrode, Dorpsstraat 90, 6042 LD, Asenray 
Telefoon 0475-324231 
 
De officiële opening van het nieuwe verenigingsjaar begint met een 
H. Mis in de Munsterkerk te Roermond.  
Daarna worden wij verwacht bij de Ridder van Asenrode te 
Asenray, waar voldoende parkeergelegenheid is.  
We worden ontvangen met koffie/thee en verschillende soorten 
vlaai.  
Na het welkomstwoord van voorzitter Rinie Schreurs volgt een 
optreden door een internationaal duo, Mohamed Garrout, afkomstig uit Aleppo, Syrië en Jos Netto uit Zuid-
Limburg. Zij ontmoetten elkaar in het AZC in Echt. Zij hebben elkaar gevonden in de muziek en brengen 
hiermee twee verschillende culturen samen.  
Na het optreden volgt een goedverzorgde lunch.  
De koffie/thee bij aankomst en de bij de lunch behorende drankjes, zoals koffie, thee, melk, appelsap en 
jus d’orange zijn bij de prijs inbegrepen. Overige consumpties zijn voor eigen rekening. 
 
Programma: 
09.00 H. Mis in de Munsterkerk te Roermond. U kunt parkeren op het Munsterplein voor de kerk  
          gedurende een half uur vóór aanvang van de mis tot een kwartier erna. 
10.30 Ontvangst bij De Ridder van Asenrode te Asenray. 
11.00 Welkomstwoord door voorzitter Rinie Schreurs. 
11.30 Optreden Jos Netto en Mohamed Garrout. 
13.00 Lunchbuffet met keuze uit twee soorten soep en verschillende broodjes. 
15.00 Sluiting door Rinie Schreurs 
Aansluitend vertrek. 
  
Opgeven tijdens de KVG informatiemiddag op woensdag 7 september in het Ontmoetingscentrum of bij 
Sonja Boon, per telefoon 0475-453999 of 06-12212900, of per e-mail sm.boon@ziggo.nl  
Betalen per bank NL55 RABO 0144 1416 47 t.n.v. KVG Roermond, Paarlandweg 5, 6061 EP Posterholt, 
o.v.v. Openingsdag. 

* 
Dinsdag 20 september de Gilde Fietsdag 

Vertrek om 9.30 uur vanaf het Bisschop Schrijnenplein in Roermond. 
Fietst u weer gezellig mee? 
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Woensdag 21 september – Dagexcursie naar Heeze. 
Vertrek per bus om 8.30 uur vanaf de busparkeerplaats bij station Roermond. 
Kosten € 48,50 p.p. Aankomst Roermond  rond 18.00 uur.  
  

Vandaag bezoeken we het schilderachtige, mooie plaatsje Heeze in 
Noord-Brabant. Heeze was eeuwenlang het middelpunt van de 
Heerlijkheid Heeze, Leende en Zesgehuchten en werd beleend door de 
Hertog van Brabant. 
 
Wij worden ontvangen in Restaurant ‘Artist’ met een kopje koffie en een 
huisgemaakte patisserie. 
Daarna is er rondleiding door de ernaast gelegen ‘Villa des Beaux Arts’. 
Dit is een van de mooiste galeries in Nederland, omringd door oude 
kastanjebomen en beuken. 

Achter het huis  bevindt zich een prachtig aangelegde beeldentuin met vormgeving uit binnen- en 
buitenland. In het monumentale pand zijn over drie etages klassieke en moderne kunstvoorwerpen in 
harmonie  samengebracht. 
 
De lunch, luxe broodjes met koffie/thee, is in Restaurant ‘Artist’.  
Vervolgens wandelen door de mooie natuur naar ‘Kasteel Heeze’, ongeveer 15 minuten. 
(Bij slecht weer gaan we er met de bus naar toe). 
Gidsen vertellen ons hier de bewogen geschiedenis van dit kasteel in het middeleeuwse slot ‘Eymerick’ en 
het zeventiende-eeuwse kasteel.  
Vervolgens terug naar Restaurant ‘Artist’, waar we afsluiten met een drankje. 
Tegen 18.00 uur zijn we weer in Roermond. 
  
De kosten voor deze  dag zijn € 48.50. Bij de prijs inbegrepen: de bus, koffie met iets erbij, toegang en 
rondleiding galerie,  toegang en rondleiding kasteel, fooi voor de chauffeur en een drankje als afsluiting. 
Het tweede drankje is voor eigen rekening. 
U kunt zich opgeven tijdens de infomiddag op  7 september om 14.00 uur  in het Ontmoetingscentrum. 
Of bij Annie Mooren, telefoon 0475-330868  of per e-mail anniemooren@planet.nl 
U dient te betalen per bank op rekening NL74 RABO 0144 1218 08 
t.n.v. KVG Roermond afd. Excursies o.v.v. ‘Excursie Heeze” 
 

* 
Vrijdag 30 september- Filmmiddag in Foroxity 
Aanvang 14.00 uur. Kosten € 10,- p.p.  
 
De eerste film in het nieuwe verenigingsjaar 2016 – 2017 is een 
documentaire over De route naar Santiago de Compostella. 
 
Gedurende 3 jaar zijn pelgrims gevolgd op hun reis.  
De beleving van de tocht is voor iedereen zeer verschillend. De tocht is fysiek zwaar, maar ook een 
aanslag op de geestelijke vermogens. Iedere etappe legt een nieuw, ander ritme op. Nieuwe inzichten 
worden geboren. Maar bovenal bestaat ‘Çompostella’ uit mooie beelden van de natuur en de aantrekkelijke 
Franse en Spaanse steden die men onderweg tegenkomt. 
 
Graag laten we de verdere inleiding over aan Dhr. Richard Verheul.  
 
De prijs voor de film inclusief hapje en drankje na afloop bedraagt €10,-.  
Opgeven op de Informatiemiddag van 7 september a.s. in het Ontmoetingscentrum.  
U kunt zich ook telefonisch opgeven bij Annie Mooren, telefoon 0475-330868.  
U dient per bank te betalen op rek.nr. NL74 RABO 0144 1218 08 t.n.v. KVG Roermond o.v.v. “Film 
september”. Aanmelden: uiterlijk op woensdag 28 september.  
Mocht u willen parkeren in de parkeergarage bij Foroxity, dan kunt u uw parkeerkaartje afstempelen bij de 
tafel waar u zich aanmeldt. Met deze stempel op uw kaartje betaalt u dan slechts € 3,-- voor het parkeren. 

* 
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? 
WIE HEEFT 

na de filmvoorstelling in Foroxity 
de verkeerde (blauwe) jas mee naar huis genomen. 

? 
Kijkt u a.u.b. even in uw kledingkast of op de kapstok 

of het uw eigen jas is die daar hangt of eentje die u verwisseld hebt. 
? 

Wilt u contact opnemen met Annie Mooren. 
? 

 

* 

 

 
    
 

Op 29 april jl. heeft ons KVG-lid, mevr. Margriet Larik – van Hoorn 
een koninklijke onderscheiding gekregen.   

 
 

* 

 
Mededelingen: 

 

- Geeft u zich op voor de Openingsdag van 16 september. 
Wilt u zich dan bij aankomst melden bij de organisator? 
 

- Mededeling van de penningmeester: 
Leden zonder machtiging dienen de contributie zelf over te maken in de maand  
september naar bankrekening: NL 55 RABO 0144 1416 47 t.n.v. KVG Roermond o.v.v. uw naam en 
adres, en ‘contributie’. 
 
Bij betaling na 1 oktober wordt de contributie verhoogd met € 4,- administratiekosten. 

 

- De verslagen en de fotoreportages van onze activiteiten staan op onze website onder  
http://www.kvg-roermond.nl. Regelmatig kijken dus!! 

 

- Wilt u voortaan uw convocaat per e-mail ontvangen? Laat het ons dan weten. 
Stuur uw e-mailadres aan loes.schouten@ziggo.nl  

 

- Op 5 oktober wordt de Algemene Leden Vergadering van dit seizoen 2016 – 2017 gehouden. De 
notulen van de ALV van het afgelopen seizoen kunnen worden opgevraagd bij het secretariaat 
(secretaris@ KVG-roermond.nl) onder vermelding van uw e-mailadres. 

 
- Foto’s van de voorjaarsreis naar Dresden staan op een ‘sticky’. 

Als u die foto’s wilt en kunt ‘downloaden’ op uw computer, dan zijn ze beschikbaar. 
Neem dan contact op met Els Prins. 

. 

* 
 


