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September 2018 
 

 

Vandaag is de dag 
Hij komt maar een keer 
Want morgen is het vandaag al niet meer 
 
Niet zeuren, geniet van het leven, 
Het mag. 
Maar doe het vandaag  
Want vandaag is de dag 

      Ingezonden 

 
* 

 

AGENDA 
 
Woensdag   5 september : Informatiemiddag 
Donderdag 13 september : Openingsdag 
Dinsdag 18 september : Gilde fietsdag 
Donderdag 20 september : Feestdag Provinciale KVG 
Vrijdag 28 september : Film 
 

* 
 

Gildejaar 2018 - 2019 
Zie hier het eerste convocaat van het nieuwe verenigingsjaar. 
U krijgt tevens ons nieuwe jaarboekje, met daarin het programma voor 2018 – 2019. 
We gaan de komende maanden nog even door met het vieren van ons 100-jarig bestaan. 
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 website goed in de gaten, want deze 
vermelden de nieuwste informatie. 
Het nieuwe jaarboekje, 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 5 september –  14.00 uur - KVG Informatiemiddag  

in het 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 film van vrijdag 29 september   
inschrijven voor de cursussen en clubs 
inschrijven voor de excursie naar Voorlinden op donderdag 25 oktober 

 
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 
2018 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 13 september – Openingsdag 

Kosten € 22,50 p.p. 
Locatie: Heere aan de Maas, Oolderhuuske 3, 6041 TR Roermond. Telefoon 0475-324231 
 
De officiële opening van het nieuwe verenigingsjaar 2018-2019 begint met een kerkdienst in de 
Munsterkerk te Roermond. Daarna worden wij verwacht bij Heere aan de Maas, voorheen Marina 
Oolderhuuske. We worden verwelkomd met koffie/thee en diverse soorten vlaai. Voorzitter Rinie 
Schreurs heet ons welkom en vertelt een en ander over het komende seizoen. 
De lunch bestaat uit soep, belegde broodjes met erbij koffie, thee, jus d’orange, appelsap of melk. 
Na de lunch zal Annie Schreuders ons trakteren op grappige verhalen uit vroeger tijden. 
De koffie/thee met vlaai bij aankomst en de bij de lunch behorende drankjes zijn bij de prijs 
inbegrepen. Overige consumpties zijn voor eigen rekening.   
Parkeerplaats € 2,00. 
 
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 Heere aan de Maas met koffie/thee en vlaai. 
11.00 Welkomstwoord door voorzitter Rinie Schreurs. 
12.30 Lunch met twee soorten soep en verschillende belegde broodjes. 
14.00 Optreden Annie Schreuders 
15.30 Sluiting door Rinie Schreurs 
Aansluitend vertrek. 
 
Opgeven tijdens de KVG informatiemiddag op woensdag 5 september in het Ontmoetingscentrum 
en bij Sonja Boon, per telefoon 06-1221 2900 of per e-mail  sm.boon@ziggo.nl 
 
Betaling: zie tekst met rekeningnummers. Onder vermelding van ‘Openingsdag’. 

mailto:sm.boon@ziggo.nl
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Dinsdag 18 september de Gilde Fietsdag 

Vertrek om 9.30 uur vanaf het Bisschop Schrijnenplein in Roermond. 
Fietst u weer gezellig mee? 
 

* 
 

Donderdag 20 september viert KVG LIMBURG haar 100-jarig bestaan. 
Zoals u reeds hebt kunnen lezen in ons convocaat van april en ook uitgebreid in het KVG 
ledenblad nr. 51, ook van april. 
Voor het jubileumfeest, dat in TheaterHotel De Oranjerie wordt gehouden, hebt u zich al voor 20 
mei jl. kunnen opgeven. Nu kan dat niet meer.  
Het feest begint om 10.00 uur! 
 

* 
 

Vrijdag 28 september – begin van ons filmseizoen – in Foroxity - Film Maria Callas 

Aanvang 14.00 uur. 
 
Graag nodigen wij jullie uit voor de film Mara Callas die op 13 september in 
première gaat. 
 
Maria Callas is misschien de beroemdste operazangeres ooit.  
Achter de diva ging een gevoelige ziel met een roerig leven schuil, wat zich uitte 
in innig doorleefde zang die door merg en been ging.  
De documentaire vertelt het levensverhaal van de bekende Amerikaans -
Griekse operazangeres aan de hand van nooit eerder vertoonde video’s en 
foto’s. 
 
De verdere inleiding laten we graag over aan dhr. Verheul. 
 
U kunt zich inschrijven voor de filmmiddag op informatiemiddag van 5 september.  
U kunt zich ook telefonisch opgeven bij Annie Mooren, telefoon 0475-330868.  
 
De prijs voor deze middag incl. hapje en drankje bedraagt € 10,00. 
Aanmelden: uiterlijk op woensdag 26 september.  
Uw aanmelding is pas geldig wanneer u betaald hebt. 
Na 26 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. 
 

Betaling: zie tekst met rekeningnummers. Onder vermelding van ‘film september’. 
 

* 
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Donderdag 25 oktober -  Dagexcursie naar Museum Voorlinden in Wassenaar en 

naar de Ridderzaal in Den Haag. Vertrek vanaf busstation Roermond om 8 uur. 
 
In verband met het 100-jarig bestaan van KVG 
Roermond bieden wij u deze bijzondere excursie 
aan voor de prijs van € 35,-. 
 
Het programma is als volgt: 
Bij aankomst op landgoed Voorlinden gaan we eerst 
koffiedrinken met iets lekkers in het monumentale 
landhuis dat is gebouwd in Engelse stijl in 1912. 
11.50 uur gaan wij onder leiding van gidsen het museum bekijken. Het is een museum voor 
moderne en hedendaagse kunst. Het ligt in het groen en bijna aan de kust.  
Daarna even vrij om op eigen gelegenheid rond te lopen; de grassen- en bloementuin rondom het 
museum, die aangelegd is door de internationaal bekende Nederlandse landschapsarchitect Piet 
Oudolf. 
13.30 uur vertrekken wij richting Den Haag. 
Vrije tijdsbesteding (gelegenheid tot lunchen?!) tot 15.50 uur.  
Dan worden we verwacht op het Binnenhof waar gidsen ons zullen rondleiden in de Ridderzaal. 
(n.b. In de Ridderzaal zijn een paar trappen te nemen). 
 
Willem II heeft halverwege de 13e eeuw de opdracht tot het bouwen van een koninklijke zaal, nu 
bekend als de Ridderzaal. Door zijn vroegtijdige dood was het diens zoon Floris V die de zaal liet 
afbouwen.  
Aan het einde van de 19e eeuw is onder leiding van Pierre Cuypers de Ridderzaal gerestaureerd.  
Het huidige karakter van de Ridderzaal is grotendeels zijn verdienste. 
Na de rondleiding heeft u nog een klein uurtje alvorens wij rond 18.00 uur weer terug naar 
Roermond gaan. 
 
Opgeven op de Informatiemiddag van 5 september of telefonisch bij Annie Mooren 0475-330868 
of per mail anniemooren@planet.nl 
Betalen: zie tekst met rekeningnummers. Onder vermelding van ‘excursie Voorlinden’. 

* 

  

              In Memoriam 
A. Aalders   oud lid  overleden op 07-04-2018 90 j. 

Diet Smit   lid  overleden op 13-04-2018 83 j. 

    Tr. Konings-Kersten lid  overleden op 13-04-2018 79 j. 

    Lies Peters – Heynen lid  overleden op 15-04-2018 78 j. 

    Toos Lamers  lid  overleden op 21-04-2018 88 j. 

    Jos v. Geel   oud lid  overleden op 14-05-2018 90 j. 

    Betsie Criens  lid  overleden op 23-05-2018 87 j. 

    M. Jacobs   oud lid  overleden op 26-05-2018 84 j. 

   N. Frinkind   oud lid  overleden op 10-07-2018 

   Ans Huisintveld-Wevers oud lid  overleden op 25-07-2018 91 j. 

   Toos Puts-Snijkers oud lid  overleden op 09-08-2018 85 j. 
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Naar welk rekeningnummer moet u overmaken voor diverse activiteiten: 
 

 
NL55  RABO  0144  1416  47 t.n.v. KVG Roermond 

Openingsdag 
Contributie 
Clubs 
Cursussen 
Kerstviering, 
Nieuwjaarsreceptie 
Sluitingsdag 

 
NL74  RABO  0144  1218  08 t.n.v. KVG Roermond 
 

 

 
Mededelingen: 
 

• De voorzitter is in oktober 2019 voor een derde termijn benoembaar. 
De voorzitter is niet beschikbaar voor herbenoeming. 
Leden die belangstelling hebben voor deze functie, kunnen dit kenbaar maken aan de 
voorzitter. 

 

• Geeft u zich op voor de Openingsdag van 13 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. 

 

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

 

• Op woensdag 3 oktober wordt de Algemene Leden Vergadering van dit seizoen 2017 – 
2018 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. (zie jaarboekje) 
 

mailto:loes.schouten@ziggo.nl

