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Oktober 2017 
 

Jam 
Oma’s ketel op het vuur 
Het glinsterende, sappige, vers fruit 
Weelderig, kleurrijk, vers geplukt 
Verleidt het je en lokt ’t uit 
Suikers borrelen langzaam omhoog 
Geuren vermengen 
Natuur in symbiose 
Ik aanschouw ’t puur van het land 
De aardse giften 
Door mij gekozen 
Het is zo simpel 
Niet eens veel werk 
Een binnenpretje van wat nog gaat komen 
Als ’t gouden goed verdwijnt in de glazen 
En ik zachtjes sta weg te dromen 
Met de gave goed te mikken 
Heeft het iets rustgevends 
Om met een ultiem genot 
En de wijsvinger paraat 
De binnenkant van de ketel uit te likken (bron onbekend) 

 

* 
 

Agenda 
 
Woensdag  4 oktober  KVG-Koffiemorgen 
    Algemene Leden Vergadering en lezing 
Vrijdag  13 oktober KVG-Workshop “Limburg gaat op reis!” 
Maandag 23 oktober Excursie naar kasteel De Haar 
Woensdag 25 oktober Verkoop Melania-produkten 
Vrijdag  27 oktober Film 

 

* 
 

Woensdag 4 oktober 

 
KVG-Koffiemorgen van 10.30 tot 11.30 uur – PrinsHeerlijck – Neerstraat 19. 

                                       
Inschrijving voor de Workshop, voor de excursie naar Kasteel De Haar en voor de 
filmmiddag. 

 

* 
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Vrijdag 13 oktober 
KVG-Limburg Workshop – 14.00 uur Ontmoetingscentrum – Minderbroederssingel 15f. 
 

KVG-Limburg gaat op reis. Op digitale reis. 
 
Ons jaarthema is ‘Digitaal Fit! Je bent niet alleen’ en we willen proberen onze leden via deze activiteit 
digitaal fit te krijgen. Seniorweb Landgraaf gaat deze reis met ons meemaken.  
In een aansprekend programma nemen dhr. Guido Verreck en dhr. Jo Bonnema u mee om op een prettige 
manier kennis te maken met de digitale wereld. 
 
De bijeenkomsten vallen uiteen in twee delen:  
Voor de pauze krijgt u op een onderhoudende manier uitleg over de mogelijkheden van smartphone, Ipad 
of tablet.  
Na de pauze gaat iedereen zelf aan de slag om de onbegrensde mogelijkheden van het mobiele internet te 
verkennen. 
 
Wie nodigen wij voor deze workshop uit? 

• Alle leden die al een Tablet / Ipad hebben 

• Alle leden die nog geen Tablet / Ipad hebben 
 
Zij die een Tablet / Ipad hebben nemen die op die middag mee, want na de pauze worden de apparaten 
opgestart en kunnen de leden die nog niet bekend zijn met deze apparatuur hier zelf eens mee werken. 
 
U kunt zich voor deze Workshop opgeven op de KVG-Koffiemorgen van 4 oktober. 
Wilt u daarbij opgeven of u uw Tablet / Ipad zelf meeneemt, zodat wij weten hoeveel apparaten er zijn om 
mee te werken. De organisatoren nemen zelf ook nog Tablets / Ipads mee. 
 
De lessen, die voortvloeien uit deze Workshop, en waarvoor u zich kunt opgeven, worden gehouden in 
2018. De data staan vermeld in het jaarboekje op blz. 16. 

 
Deze kans mag u niet missen: zorg dat u er bij bent! 

 

* 
Maandag 23 oktober 

 

Dag-excursie naar “Kasteel de Haar” in Haarzuylens in Utrecht. 

Vertrek vanaf de (bus)parkeerplaats bij station Roermond: 8.00 uur. 
Museumkaart van toepassing.  
Kosten:   € 24,- met MK,   € 40,- zonder  MK. 
Terug in Roermond:   rond 19.30 uur  
Niet geschikt als u moeilijk ter been bent. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
“KASTEEL de HAAR”     “Een kasteel om van te dromen”. 
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Dit mooie kasteel en het prachtige park er omheen gaan we vandaag bezoeken. 
In het museum “Cuypershuis” in Roermond is nu de tentoonstelling “Kastelen om van te dromen” 
Een bezoek aan deze expositie is een goede voorbereiding voor deze dag. 
Zeker de moeite waard! 
In 1891 liet Baron Etienne Van Zuylen van Nijvelt de kasteel-ruïne en het omliggende landschap 
herontwerpen. 
Onder leiding van architect Pierre Cuypers en landschapsarchitect Hendrik Copijn werd er een fraai 
“GESAMT-KUNSTWERK” gecreëerd. Zowel het kasteel als het park zijn onlangs geheel gerestaureerd. 
 
Wij worden ontvangen in “Het Koetshuis” met een kop koffie/thee. 
Om 11.15 uur staat de gids klaar om ons rond te leiden tot 12.30 uur. 
De lunch is vrij en voor eigen rekening. 
Er is momenteel ook een expositie over het nieuwe park: “Groene Weelde” . 
In de middag kunt u een wandeling door het park te maken. 
Er zijn twee restaurants: “Het Koetshuis” en het “Tuinhuis” met een terras en een Museumwinkel. 
Het kasteel is ook nog vrij te bezoeken. 
Om 16.00 uur sluiten we de dag af met een drankje in het “Koetshuis”. 
Alles sluit om 17.00 uur. 
Om 17.30 uur vertrekt de bus weer naar Roermond. 
  
De kosten voor deze dag zijn € 24,- met MK en € 40,- zonder MK . 
Inbegrepen: de bus, entree met rondleiding, een kop koffie/thee, één drankje (wijn of fris), de fooi voor de 
chauffeur. 
Bij het opgeven voor deze dag graag vermelden of u een Museumkaart heeft . 
  
Opgave: Tijdens de KVG-Koffiemorgen van 4 oktober, of telefonisch bij Annie Mooren, tel. 330868  
of per e-mail:   Anniemooren@planet.nl  
  
U dient te betalen per bank : NL74 RABO 0144 1218 08 t.n.v. KVG Roermond o.v.v. Excursie Kasteel de 
Haar. 
 

* 

 

Woensdag 25 oktober 
Aanvang - 14.00 uur – ’t Paradies – Munsterstraat 61 – Roermond. 

 

                                     Verkoop handwerken ten bate van Melania-Roermond. 
 
De dames van de handwerkclub nodigen u hartelijk uit voor de jaarlijkse verkoop 
van hun handwerken op woensdag 25 oktober om 14.00 uur  in ’t Paradies. 
Een heel jaar lang is weer hard gewerkt en het resultaat mag er zijn. 
Handwerken te kust en te keur.  
Onze keuze is groot, zoals gastendoekjes, slabbetjes, dekservetten en diverse 
kerstartikelen  enz. enz.  
 

Of zoekt u een leuk cadeautje voor Sinterklaas of Kerst? Wellicht is er iets voor u bij. 
 
De opbrengst is, zoals altijd, voor het nieuwe project van de werkgroep Melania-Roermond 
                                        “Laat baby meisjes leven” 
Het betreft een tweejarig grootschalig bewustwordingscampagne in Tamil Nadu (India) 
Verdere informatie vindt u op de bladzijden 23 t/m 25 van het jaarprogramma.  
                               
                                     Wij hopen u met velen te mogen begroeten.   
 

* 
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Vrijdag  27 oktober 
Filmmiddag in Foroxity. Aanvang 14.00 uur. Kosten 10,- p.p. inclusief hapje en 
drankje na afloop. 
 
De  titel van de film deze maand is “My Cousin Rachel “, een film gebaseerd op 
een roman van Daphne de Maurier. 
 
De film vertelt het duistere en romantische verhaal van een jonge Engelsman die 
wraak wil nemen op zijn mysterieuze en prachtige nicht, omdat hij haar verdenkt 
zijn voogd te hebben vermoord. 
Maar het wordt ingewikkeld als hij begint te bezwijken voor haar innemende 
verschijning. 
 
Verder laten we weer graag de verdere inleiding over aan Dhr. Verheul. 
 
U kunt zich voor deze film inschrijven op de KVG-Koffiemorgen van woensdag 4 oktober in PrinsHeerlijck 
of telefonisch bij Annie Mooren tel. 330868. 
U dient per bank te betalen op rekening  NL74 RABO 0144 1218 08 t.n.v. KVG Roermond o.v.v. film 
oktober.  

* 

Een nieuwe rubriek ingaande 1 augustus 2017 

 

In Memoriam 

 
    Mevrouw Maas-Jeurissen, oud-lid, is op 9 augustus op 91-jarige leeftijd  

 

Mevrouw N. Maas-van Dijck, oud-lid, is op 23 augustus op 80-jarige leeftijd 

 

Mevrouw R. Montulet, oud-lid, is op 25 augustus op 85-jarige leeftijd  
 

 
 

Mededelingen 
 

1. Bent u ziek, of is een ander lid ziek: geef dat door aan Annie Heussen (zie jaarboekje) 
 

2. Hebt u zich aangemeld voor een cursus of de film of een excursie of een wandeling of bridge: 
In geval van verhindering dient u zich af te melden bij degene waar u zich aangemeld hebt. 

 
3. Voor activiteiten als de films en de excursies, geldt: afmelden tot 48 uur van tevoren, anders is geen 

restitutie mogelijk. 
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WOENSDAG 4 OKTOBER 
 

Algemene Leden Vergadering  

- 14.00 uur – 
Ontmoetingscentrum – Minderbroederssingel 15f 

 
 
 

AGENDA 
 
 

1. Opening door de voorzitter Mevr. R. Schreurs 
 

2. Verslag Algemene Ledenvergadering d.d.5  oktober 2016 
 
3. Samenvatting jaarverslag 2016-2017 

 
4. Financieel Jaarverslag 2016-2017 (verslag ligt ter inzage) 

 
5. Verslag kascontrolecommissie:  Mevr. B. Fakkert en Mevr. A. Woelders 

A  Decharge bestuur 
B. Benoeming nieuw kascommissielid 

 
PAUZE  

 
6. Begroting 2017-2018 

 
7. Website K.V.G. Roermond 

 
8. Commissie 100-jarig bestaan 

 
9. Aftredend en herkiesbaar 

Mevr. L. Schouten (penningmeester) 
 
10. Mededelingen 

 
11. Rondvraag 

 
12. Sluiting 

 
 
Aansluitend:  Lezing over de meerwaarde van het provinciale KVG door mevr. José Brouns. 
 

 

 

 

 

 

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. 
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