Secretariaat: Clausstraat 2,
6096 CG Grathem
tel: 0651 332 882
e-mail: secretaris@kvg-roermond.nl
www.kvg-roermond.nl

Mei 2018
Het lentebloemt in het oosten
Het fluitekruitelt overal
Hoe luttel weet het eitje
Dat het straks vliegen zal
De linde lentegroent zacht geel
Het gras zingt alsmaar hoger
Het koekoekt in de verte
En mensen kleden zich steeds bloter
Het lentet in het oosten
Het bloemigt overal
Mijn hart vreugdt alsmaar grootser
En lammerdanst op het lentbal
Pluk de dag!

(bron onbekend)

AGENDA
Woensdag
2 mei
’s middags
Donderdag 24 mei
Vrijdag
25 mei

KVG - Koffiemorgen
Wandeling ‘Rondje Roermond’
Jubileum boottocht (tevens Sluitingsdag)
Film

Woensdag 2 mei KVG-koffiemorgen - 10.30 - 11.30 uur in “PrinsHeerlijck”
Inschrijving
‘Rondje Roermond’, Jubileum boottocht en de film

Woensdag 2 mei KVG wandeling Rondje Roermond 14.00 tot 16.00 uur
Kosten € 5,-.
De jaarlijkse wandeling van Rondje Roermond heeft dit jaar als thema Industrieel erfgoed in
Roermond en voert langs monumenten van bedrijven, die in Roermond waren/zijn gevestigd.
We starten om 14.00 uur bij de ECI.
Na afloop drinken we een kopje koffie/thee met iets lekkers bij Mr. Sammi (ECI).
Opgeven bij Sonja Boon, telefonisch 06-12212900 of per mail sm.boon@ziggo.nl (liefst zo snel
mogelijk).
Betaling per bank nr. NL55 RABO 0144 1416 47, t.n.v. KVG Roermond, o.v.v. Wandeling 2 mei
2018.
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Donderdag 24 mei
van 10.30 – 17.50 uur

100-jarig jubileumfeest KVG Roermond,
tevens Sluitingsdag van het seizoen
Riviercruise
van Roermond naar het witte stadje Thorn op de Stadt Wessem van Rederij Cascade.
Inschepen vanaf 10.30 uur: Riviercruisevoorziening Roermond nabij Arlo en DOC
Let op: u kunt pas vanaf 10.30 uur aan boord!
Uiterste inschrijfdatum 2 mei, tijdens de Koffiemorgen of per e-mail: anniemooren@planet.nl
Uitsluitend leden kunnen inschrijven! Geen introducé.
Kosten: € 15,- inclusief lunch, bezoek Thorn en een aantal consumpties
U dient uitsluitend per bank te betalen op rekening NL 74 RABO 0144 1218 08 t.n.v. KVG
Roermond, onder vermelding van Jubileumfeest 24 mei 2018, graag tevens (meisjes)naam
vermelden!

*

Vrijdag 25 mei film in Foroxity om 14.00 uur de film ‘Maria Magdalena’.
Graag nodigen wij u uit voor de laatste film van het KVG seizoen
.
Wij hadden deze film graag aan u aangeboden voor het Paasfeest, maar
het blijft een actueel onderwerp.
Met name de bewering van paus Gregorius heeft Maria Magdalena ernstig
in haar waardigheid aangetast. De kerkvader beweerde in 591 dat zij
gewoon een ordinaire hoer moet zijn geweest, aangezien zij er vrijwillig
voor heeft gekozen om samen met een groep mannen rond te reizen.
Een bekrompen en teleurstellende conclusie natuurlijk. die jammer genoeg
nog steeds van invloed is op de manier waarop we naar Maria Magdalena
in een historische context plaatsen.
Gelukkig komt daar sinds 2016 stilletjes aan wat verandering in: het Vaticaan heeft in een
officiële verklaring Maria Magdalena erkend als een volwassen apostel en als de eerste persoon
die Jezus Christus na zijn wederopstanding heeft gezien.
Tot zover de Bijbelse geschiedenislessen.
De film laat in plaats daarvan een zelfbewuste vrouw zien die zich wil ontworstelen aan
vastgeroeste tradities en rituelen.
Verdere inleiding van de film laten we graag over aan dhr. Verheul.
U kunt zich inschrijven voor deze film op de Koffiemorgen van woensdag 2 mei
in PrinsHeerlijck. De prijs voor deze middag bedraagt € 10- , dit is inclusief hapje en drankje na
afloop van de film.
Ook kunt u zich telefonisch opgeven bij Annie Mooren. Kijk hiervoor bij Mededelingen.
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Het KVG Roermond Jubileumboek
Na afloop van dit feestjaar willen we een speciaal jubileumboekje uitbrengen
met daarin verhalen en foto’s die betrekking hebben op ons feestjaar.
Wij vragen alle leden om voor dit boekje een pasfoto (liefst in kleur) in te sturen.
Het is de bedoeling dat alle pasfotootjes verwerkt worden tot één collage, van 1 of meer pagina’s,
dus de foto wordt klein(er) afgedrukt.
Uiterste inzenddatum: 1 juli 2018. Er zijn nog niet veel foto’s binnengekomen. Dus doe dit tijdig en
gun mij de tijd om er aan te werken.
Doet u dan 1 pasfoto (waar u naar eigen tevredenheid op staat), duidelijk voorzien van uw naam
en adres, in een envelop en geef dit af aan een van de bestuursleden (bijv. tijdens de Jubileum
Boottocht van 24 mei)
U kunt ook per e-mail uw pasfoto sturen naar Elsprins.kvgjubileum@gmail.com.

MEDEDELINGEN
Aanmelden en betalen bij Annie Mooren: voor Jubileum boottocht en film:
Aanmelden telefonisch 0475-330868 of per e-mail anniemooren@planet.nl.
Betalen per bank: onder vermelding van voornaam + achternaam + meisjesnaam
Op rekeningnummer NL74 RABO 0144 1218 08 t.n.v. KVG Roermond o.v.v. ……………..
Aanmelden bij Sonja Boon: voor Rondje Roermond
Aanmelden telefonisch 06-12212900, of per mail sm.boon@ziggo.nl.
Aangezien de wandeling op 2 mei is (na de Koffie-ochtend), is het wenselijk uw opgave z.s.m.
door te geven, liefst vóór 1 mei.
Betaling per bank, € 5,- op rekeningnr. NL55 RABO 0144 1416 47 t.n.v. KVG Roermond, o.v.v.
Wandeling 2 mei.
Voor activiteiten als de film en de excursie (en de Jubileum boottocht) geldt: afmelden kan tot 48
uur van tevoren, anders is geen restitutie mogelijk.
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• De website:
Zoals u weet staan de verslagen en de fotoreportages van onze activiteiten op onze eigen
website onder www.kvg-roermond.nl.
-

Het jaarboekje 2017 – 2018 vindt u onder WELKOM ’
Verslagen en aankondigingen (zoals wijzigingen) vindt u bij NIEUWS.

• Geen convocaat ontvangen? Omdat…uw mail-box vol is, …..het niet leverbaar is of ….de
adressering niet goed is?
U kunt het convocaat altijd lezen op en website en downloaden: www.kvg-roermond.nl.
• Attentie Clubleidsters!
Binnenkort wordt het nieuwe jaarboekje weer samengesteld.
Wilt u de benodigde gegevens (met een foto?) vóór 1 juli a.s. s.v.p. doorgeven aan de
redactie: Els Prins e-mail: Elskedei2011@gmail.com.
• KVG-Koffiemorgen:
In de vakantieperiode laten wij de KVG-koffiemorgens gewoon doorgaan.
Op woensdag 6 juni, 4 juli en 1 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 van harte welkom.

Dit is alweer het laatste convocaat van het Gildejaar 2017-2018.
Wij hopen dat u van onze activiteiten van het afgelopen jaar heeft genoten.
Na een pauze van een aantal maanden openen wij het nieuwe Gildejaar op woensdag 5
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.
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