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Mei 2017 
 

 
Stilte 
 
 
Een of twee minuten stil 
Wat is dat op een mensenleven 
Tot tranen toe of zo je wil 
Met respect het glas geheven 
 
Troost op al wat goed was 
Gelukzalig om wat zoet was 
Gedenk met Allerzielen 
Gedenkt allen die vielen 
 
Gedenk op de 4e mei 
Bedenk daarbij dat wij 
Vrij zijn dankzij hen die 
Vochten voor victorie. 
 
Voor velen kwam ’t veel te laat 
Velen is ’t nooit gegeven 
Logisch dat je even stilstaat 
Bij een mensenleven 
 

 
Frank V     Escher: Bevrijding 

 
 

AGENDA 

Woensdag   3 mei  KVG - Koffiemorgen 
’s middags  Wandeling ‘Rondje Roermond’ 

Vrijdag  19 mei  Excursie Brussel Europarlement 
Dinsdag 23 mei  KVG - Sluitingsdag 
Vrijdag  26 mei  Film 
 
Dinsdag 15 augustus  4-daagse zomerreis naar Noord-Holland 
 

* 
 
 

Woensdag 3 mei KVG-koffiemorgen - 10.30 - 11.30 uur in “PrinsHeerlijck” - Neerstraat 19 - 

Roermond  
 

Inschrijving 
‘Rondje Roermond’ van vanmiddag, de excursie naar Brussel, de Sluitingsdag, de film 

en  de zomerreis naar Noord-Holland. 

 
* 
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Woensdag 3 mei -  3K-wandeling met Rondje Roermond - 14.00 tot plm. 16.00 uur .  

Kosten € 4,50. 
 
We verzamelen om 14.00 uur op de parkeerplaats van Kapel in ’t Zand, waar degenen die met de auto 
komen de parkeerschijf moeten gebruiken. We bekijken de Kapel, gaan naar het Kruiswegpark en de 
Kapellerlaan. Tijdens de wandeling gaan we (zonodig) even de parkeerschijf bijstellen. Na afloop krijgen 
we koffie met vlaai bij café Aad Remunj. 
U kunt zich opgeven tijdens de KVG-Koffiemorgen (ook op 3 mei) bij PrinsHeerlijck, Neerstraat 19 te 
Roermond.  
Dit kan telefonisch bij Sonja Boon:  0475-453999 of 06-12212900, of per mail sm.boon@ziggo.nl. 
 
Aangezien de wandeling op 3 mei is (na de koffie-ochtend), is het wenselijk uw opgave z.s.m. door 
te geven, liefst vóór 1 mei. 
Betaling per bank, € 4,50 op rekeningnr. NL55 RABO 0144 1416 47 t.n.v. KVG Roermond, o.v.v. 
Wandeling 3 mei. 
 

* 
 

Dinsdag 23 mei – Sluitingsdag - 10.30 tot 16.00 uur   

Locatie: Château De Raay, Raayerveldlaan 6, 5001 EN, 
Baarlo 
Kosten € 22,50. 
 
De afsluiting van dit seizoen wordt gevierd in Château De 
Raay, een prachtige locatie met mooie omliggende tuin en 
wandelgebied. Parkeren is mogelijk voor het kasteel en, voor 
degenen die slecht ter been zijn, op het hotelparkeerterrein 
achter het kasteel. 
 
Het programma is als volgt: 
 
10.30 Ontvangst met koffie/thee en iets lekkers. 
 
11.00 Welkomstwoord door Rinie Schreurs, waarbij zij samen met ons terugkijkt op het afgelopen seizoen.  
 Hierna heeft u de gelegenheid de prachtige tuin te bewonderen, of gezellig wat bij te praten. 
 
12.30 Lunch, bestaande uit soep en luxe belegde broodjes. Hierbij wordt melk en jus d’orange geserveerd. 
 Overige drankjes zijn voor eigen rekening. 
 
Na de lunch worden wij verwacht bij het nabij gelegen Art Centre De Raay, waar wij worden verwelkomd 

door de heer Frank Faessen en mevrouw Iris Moeskops. Zij zullen ons rondleiden in de mooie galerie 
met veel kunst en hierover verrassende verhalen vertellen. Ook is er een zeefdrukwerkplaats. 

 Rinie Schreurs zal hierna afsluiten. 
 
U kunt zich opgeven tijdens de KVG-koffiemorgen op 3 mei bij PrinsHeerlijck, Neerstraat 19 te Roermond. 
Dit kan ook telefonisch bij Sonja Boon, 0475-453999 of 06-12212900, of per mail sm.boon@ziggo.nl .  
Betaling per bank, € 22,50 op rekeningnr. NL55 RABO 0144 1416 47 t.n.v. KVG Roermond, o.v.v. 
Sluitingsdag 23 mei. 
 

* 
 

Vrijdag 19 mei: Dag-excursie naar het Europarlement in Brussel. 

Vertrek: 8.30 uur vanaf de bus-parkeerplaats bij NS station Roermond. 
Voor informatie hierover: zie convocaat van april. De inschrijving is geweest. 
 

* 

mailto:sm.boon@ziggo.nl
mailto:sm.boon@ziggo.nl
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Vrijdag 26 mei: Film ‘A United Kingdom’ in Foroxity – Roermond – 14.00 

uur. Kosten € 10,--   
 
Graag nodigen wij u uit voor de laatste film van het KVG seizoen. 
Gebaseerd op waargebeurde feiten.  
De Botswaanse prins Seretse  Khama veroorzaakt een internationale opschudding in de 
jaren ’40, wanneer hij met een blanke Londense vrouw trouwt. Het geplande huwelijk 
stoot op veel verzet; niet alleen van hun families, maar ook van de Britse, en zelfs de 
Zuid-Afrikaanse regering. Het idee dat een ‘gemengd’ echtpaar het buurland regeert van 
een republiek waar onlangs de apartheid werd ingevoerd, was ondenkbaar. Diplomatieke druk of niet, 
Seretse  en Ruth twijfelen nooit aan hun liefde voor elkaar. De strijd voor een leven samen veranderde hun 
land voor eeuwig, en inspireerde de wereld. 
 
De verdere inleiding van deze film laten we graag over aan Dhr. Verheul. 

De inschrijving is woensdag 3 mei tijdens de KVG-koffiemorgen in PrinsHeerlijck in de Neerstraat. 
Ook kunt u zich telefonisch opgeven bij  Annie Mooren, tel. 0475-330868, of per email:  
anniemooren@planet.nl.   
U dient per bank te betalen op rekening nr. NL74 RABO 0144 1218 08 t.n.v. KVG Roermond, met 
vermelding van “film mei”.  

* 

KVG ZOMERREIS: 4-daagse busreis naar Noord-Holland 
 

van dinsdag 15 t/m vrijdag 18 augustus 2017 
 

De prijs: € 375,- op basis van half pension. Toeslag eenpersoonskamer € 90,- 
Ook introducés zijn welkom voor een meerprijs van € 25,- 

Reisprogramma 
Dinsdag 15 augustus: vertrek vanaf Roermond naar het Muiderslot voor bezichtiging met gids. 
Lunchgelegenheid bij Muiderslot. Hierna bezoek aan de Zaanse Schans te Zaandam.  
We logeren in het Golden Tulip Hotel, Koningin Wilhelmina Boulevard 8 Noordwijk, tel 071-3619205, 
van waaruit we onze uitstapjes van de komende dagen beginnen. 
 
Woensdag 16 augustus: Langs Alkmaar naar Den Helder, overvaren naar Texel waar we een rondrit 
maken over dit mooie vakantie-eiland. 
 
Donderdag 17 augustus: Boottocht van Medemblik naar Enkhuizen bezoek aan het stadje en aan het 
Zuiderzeemuseum. Op de terugreis bezoeken we nog het pittoreske dorp DE RIJP. 
 
Vrijdag 18 augustus: Bezoek aan de bekende Kaasmarkt van Alkmaar welke in de zomer altijd op vrijdag 
wordt gehouden. Lunchpauze op eiland  Marken, hierna bezoek aan Het Depot Beeldengalerij in 
Wageningen. Afscheidsdiner in Arcen 
 
Inbegrepen in de reissom: vervoer per tourist-class touringcar 
    Verzorging op basis van half pension 
    Veerkosten Texel 
    Boot Medenblik-Enkhuizen 
    Zuiderzeemuseum te Enkhuizen 
    Diner Arcen 
Niet inbegrepen: drankjes aan tafel, eventuele andere entrees, lunches. 
Reis- en annuleringsverzekering rep. 25,- en 35,- eventueel bij ons af te sluiten. 
 
Aanmelden en betalen 
Op de koffiemorgen van 3 mei in PrinsHeerlijck. 
Of bij Annie Mooren telefonisch 0475-330868 of per e-mail: Anniemooren@planet.nl. 
Betalen vὸὸr 15 juni 2017 op rekeningnummer NL74 RABO 0144 1218 t.n.v. KVG Roermond afd. excursies 
Zomerreis 2017 . 
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MEDEDELINGEN 
 

• In het nieuwe gilde-jaar 2017 – 2018 willen we weer een Beginnerscursus ‘Quilten en 
Patchwork’ organiseren.  
Zijn er dames die interesse hebben deze cursus te volgen, meld u nu al aan bij Annette van 
Bemmel, tel. 0475 – 542502 of per e-mail: a.m.vanbemmel@gmail.com. 

 

• Attentie Clubleidsters! 
Binnenkort wordt het nieuwe jaarboekje weer samengesteld.  
Wilt u de benodigde gegevens vóór 1 juli a.s. s.v.p. doorgeven aan de redactie:  
Els Prins – Ranonkel 2 – 6081 CK, Haelen tel. 0475 – 593991; e-mail: Elskedei2011@gmail.com. 

 

• KVG-koffiemorgen: 
In de vakantieperiode laten wij de KVG-koffiemorgens gewoon doorgaan.  
Op woensdag 7 juni, 5 juli en 2 augustus kunt u elkaar dus ook ontmoeten vanaf 10.30 uur in 
PrinsHeerlijck. Van het bestuur zal er altijd iemand aanwezig zijn om met u gezellig even bij te 
praten onder het genot van een kopje koffie. U bent allen van harte welkom.  

 

• De website: Zoals u weet  staan de verslagen en de fotoreportages van onze activiteiten op onze 
eigen (vernieuwde! ) website onder www.kvg-roermond.nl . Regelmatig kijken dus!  
 

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

 

• Geen convocaat ontvangen?  Omdat…uw mail-box vol is, …..het niet leverbaar is of ….de 
adressering niet goed is?  
U kunt het convocaat altijd van de website downloaden: www.kvg-roermond.nl. 

 

• Uw e-mailadres: Wilt u wijzigingen doorgeven aan loes.schouten@ziggo.nl. 

 

• De film: Mocht u willen parkeren in de parkeergarage bij Foroxity, dan kunt u uw parkeerkaartje 
laten afstempelen bij de tafel waar u zich aanmeldt. Met deze stempel betaalt u slechts € 3,- voor 
het parkeren tijdens de film. 

 
Dit is alweer het laatste convocaat van het Gildejaar 2016/2017. 
Wij hopen dat u van onze activiteiten van het afgelopen jaar heeft genoten. 
 
Steeds meer leden ontvangen het maandelijkse convocaat digitaal. 
Er hoeft dus minder bezorgd te worden of per post te worden verstuurd. 
 
Na een pauze van een aantal maanden openen wij het nieuwe Gildejaar op woensdag 6 september a.s. 
met de Informatiemiddag.  

 
Het bestuur 

wenst u 
een heel goede, gezonde en fijne zomerperiode toe. 

Wij zien u graag, gezond en wel, in het nieuwe seizoen weer terug. 

 

E P 

mailto:a.m.vanbemmel@gmail.com
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