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September 2017 
 

 
 

’t Is weer voorbij, die mooie zomer, 
Die zomer die begon zowat in mei. 
Ah, je dacht dat er geen einde aan zou komen, 
Maar voor je het weet is heel die zomer alweer 
lang voorbij 
 
 

* 
 

AGENDA 
 
Woensdag   6 september : Informatiemiddag 
Donderdag 14 september : Openingsdag 
Dinsdag 19 september : Gilde fietsdag 
Vrijdag  22 september : Excursie 
Vrijdag  29 september : Film 

 

 

Gildejaar 2017-18 
Zie hier het eerste convocaat van het nieuwe verenigingsjaar. 

U krijgt tevens het nieuwe jaarboekje, met daarin het programma voor 2017-18 
In 2018 vieren we  KVG Roermond 100 jaar. 

Hebt u er ook 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.  
Houd u vooral het maandelijkse convocaat en onze 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 6 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 donderdag 14 september 
inschrijven voor de excursie naar Montfort op vrijdag 22 september 
inschrijven voor de film van vrijdag 29 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 2017 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. 

* 
Donderdag 14 september Openingsdag 

kosten € 22,50 p.p. 
Kasteel Daelenbroeck, Kasteellaan 2, 6075 EZ, Herkenbosch. 
Tel. 0475-532465 
 
De officiële opening van het nieuwe verenigingsjaar 2017 – 
2018 begint met een Heilige Mis in de Munsterkerk te 
Roermond. Daarna worden wij verwacht in Kasteel 
Daelenbroeck, waar voldoende parkeergelegenheid is.  
Het kasteel heeft een rijke historie en stamt uit 1300. 
We worden ontvangen in de hal van de hoofdburcht met 
koffie/thee en een keuze uit vruchtengebak.  
Dan het welkomstwoord van voorzitter Rinie Schreurs in de Ridderzaal en tot de lunch gelegenheid om 
allerlei nieuwtjes uit te wisselen. Bij goed weer kunnen we ook naar buiten. 
Na de lunch treden Oscar en Mariet op, een veelzijdig duo ook bekend onder de naam ‘Toeval besteit 
neet’. Zij brengen vele stijlen muziek, van sjiek tot volksmuziek. We laten ons verrassen.  
De koffie/thee bij aankomst en de bij de lunch behorende drankjes, zoals koffie, thee en jus d’orange zijn bij 
de prijs inbegrepen. Overige consumpties zijn voor eigen rekening. 
 
Programma: 
09.00  Heilige Mis in de Munsterkerk te Roermond. U kunt parkeren op het Munsterplein voor de kerk 

gedurende een half uur voor aanvang van de mis tot een kwartier erna. 
10.30  Ontvangst in de hal van kasteel Daelenbroeck (de Hoofdburcht) 
11.00  Welkomstwoord door voorzitter Rinie Schreurs in de Ridderzaal. 
Tot de lunch gelegenheid om binnen of buiten te vertoeven. 
12.30  Lunch met soep en verschillende soorten hapjes, zowel hartig als zoet. 
14.00  Optreden duo ‘Toeval besteit neet’. 
15.30  Sluiting door Rinie Schreurs 
Aansluitend vertrek. 
 
Opgeven tijdens de KVG informatiemiddag op woensdag 6 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 2017. 

* 
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Dinsdag 20 september de Gilde Fietsdag 
Vertrek om 9.30 uur vanaf het Bisschop Schrijnenplein in Roermond. 

Fietst u weer gezellig mee? 
 

* 
Vrijdag 22 september – Excursie naar het plaatsje Montfort (in Limburg)  
We gaan met eigen vervoer. 
Kosten € 20,-  plus € 3,- voor uw chauffeur. 
 
Vertrek 9.30 uur v.a. de parkeerplaats bij AH, 
Minderbroederssingel, Roermond. 
Terug: rond 17.30 uur. 
Minder geschikt als u moeilijk ter been bent. 
 
We gaan allereerst naar Art Gallery Rozendaal en ‘s 
middags naar het kasteel van Montfort. 
Om 10.00 welkom met koffie en vlaai en daarna een 
rondleiding. In deze mooie villa vind je hier moderne 
nationale en internationale kunstvormen van zeer hoge 
kwaliteit. Ook jonge kunstenaars vinden hier een 
podium. 
 
Vervolgens gaan we naar kasteel Montfort, dat dateert uit 1260. Het was eeuwenlang een van de grootste 
kastelen van Nederland. De restauratiewerkzaamheden werden dit jaar afgerond. 
Voor lunch in de gerestaureerde gewelven, of bij mooi weer, op het terras. 
 
Om 14.00 uur start de rondleiding. 
Ongeveer 10 jaar geleden was het nog een oude, vervallen, ruïne.  
Dhr. Fedor Coenen heeft voor ons op 5 april een lezing gehouden. Hij heeft ons via een 
powerPointpresentatie het plan van herstel, de uitvoering ervan door heel veel vrijwilligers en het 
hedendaagse resultaat, met veel passie gepresenteerd. 
Nu willen we graag het resultaat zien. 
In samenwerking met de Stichting Het Limburgs Landschap is de oorspronkelijke tuin weer opnieuw 
aangelegd. 
Na een afsluitend kopje koffie of fris is er nog voldoende tijd om de nieuwe tuin te bezichtigen. 
 
De route naar Art Gallery Rozendaal: adres Rozendaal 10, 6065 NE Montfort: 
Van AH parkeerplaats naar de Maastrichterweg ri. Linne. 
Niet over A73, maar doorrijden ri. Maasbracht. 
Bij afslag Montfort onder viaduct A73 door. 
Ongeveer 200 m voor het bord ‘Bebouwde kom Montfort’ rechtsaf. 
U ziet de Gallery liggen, een moderne witte villa. Welkom! 
 
Opgave: woensdagmiddag 6 september op de Informatiemiddag in het Ontmoetingscentrum óf telefonisch 
bij Annie Mooren tel. 330868 óf per e-mail: Anniemooren@planet.nl. 
Kosten: € 20,-. 
U dient te betalen per bank: NL74 RABO 0144 1218 08 t.n.v. KVG Roermond o.v.v. Excursie Montfort 
Inbegrepen:  entree Gallery, rondleiding en koffie/thee/vlaai, lunch, entree kasteel Montfort en rondleiding, 
afsluitende koffie/fris. 
 
Na 20 september is, bij afmelding, geen restitutie mogelijk. 
 

* 
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Vrijdag 29 september- Filmmiddag in Foroxity 
Aanvang 14.00 uur. Kosten € 10,- p.p.  
 
Deze maand bij aanvang van het nieuwe Gildejaar hebben we de film ‘Hampstead’ 
voor u uitgekozen. 
De Amerikaanse weduwe Emily Walters (Deane Keaton) woont aan de rand van 
Hampstead Heath, een groot park in Londen. Na de dood van haar man lukt het 
maar niet om haar leven  op te pakken, ondanks de hulp van haar zoon Philip. 
Haar leven krijgt een verrassende wending wanneer ze Donald ontmoet, een 
dakloze man die in Hampstead Heath woont. 
Terwijl ze hem helpt in zijn strijd tegen de projectontwikkelaars die hem het park uit 
willen werken, maakt haar verdriet langzaam weer plaats voor liefde. 
 
Dit is een beknopte inhoud van de film die pas half augustus uitkomt. 
De film zal verder zoals u van ons gewend bent, worden ingeleid door de Hr. Verheul. 
 
De prijs voor de film inclusief hapje en drankje na afloop bedraagt € 10,-.  
Opgeven op de Informatiemiddag van 6 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 27 september.  
Uw aanmelding is pas geldig wanneer u betaald hebt. 
 
Na 27 september is, bij afmelding, restitutie niet meer mogelijk. 
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. 
 

* 
Mededelingen: 
 

- Geeft u zich op voor de Openingsdag van 14 september. Wilt u zich dan bij aankomst melden bij de 
organisator? 

 
- Wij zoeken nog steeds bestuursleden. Wie wil ons bestuur komen versterken? Wie wil meedraaien? 

Eventueel ook uw voorkeur voor een functie aan ons kenbaar maken. 
 

- 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. 

 
- Wilt u voortaan uw convocaat per e-mail ontvangen? Laat het ons dan weten. 

Stuur uw e-mailadres aan loes.schouten@ziggo.nl  

 
- Op 4 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. 

 
- Bent u ziek of is een ander lid ziek: geef dat dan door aan Annie Heussen. 

 
- Na ons bezoek aan het Europees Parlement en het gesprek met Jeroen Lenaers bent u misschien 

geïnteresseerd in zijn activiteiten. 
U kunt zich dan abonneren op zijn nieuwsbrief. Deze krijgt u dan een keer per maand. 
Het mail-adres is: jeroen.lenaers@ep.europa.eu 
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