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

Oktober 2019
Het goede boek
Het goede boek – je kunt het zomaar kopen
Je neemt het mee, je zet het in de kast
Het zal je nimmer voor de voeten lopen
Maar legt, zodra je wilt, een wereld open
En daarin ben je dan zijn eregast
Drs. P.

Agenda
Woensdag

2 oktober
‘s middags
Vrijdag
11 oktober
Vrijdag
25 oktober
Donderdag 31 oktober

KVG-Koffiemorgen
Algemene Leden Vergadering
Lezing ‘Gezonde Voeding!’
Film
Excursiedag Helmond

Woensdag 2 oktober
Van 10.30 tot 11.30 KVG-Koffiemorgen – in ’t Paradies’
Inschrijven voor de filmmiddag en de excursie.
14.00 uur Algemene Leden Vergadering – in ‘t Paradies
Agendapunten: zie laatste pagina van dit convocaat

Vrijdag 11 oktober
Locatie: ’t Paradies – 14.00 uur. Lezing door mevrouw Marga Marissen.
Een lezing over gezonde voeding voor één- en tweepersoonshuishoudens.
We zien tegenwoordig door de bomen het bos niet meer, wat is wel gezond en wat niet?
Moeten we uitsluitend nog cranberries eten met kikkererwten of mag een kroketje ook nog af en
toe?
De lezing is interactief en wordt gegeven door Marga Marissen, horecamanager bij Resto
VanHarte en trainer op het gebied van HACCP (= Hazard Analysis and Critical Control Points =
risico-inventarisatie voor voedingsmiddelen)), keukenmanagement en gezond budget koken.
Tevens geeft zij adviezen over o.a. voedselveiligheid.
Wij nodigen u van harte uit voor deze interessante middag.
We beginnen om 14.00 uur en het einde is gepland rond 16.00 uur.
Tussendoor kunt u gezonde hapjes proeven.
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Donderdag 31 oktober
Dag-excursie 31 oktober 2019 naar Helmond.
Vertrek vanuit Roermond: 9.00 uur vanaf de busparkeerplaats bij
Roermond NS. Weer terug in Roermond tussen 17.00 en 18.00 uur.
Kosten per persoon: € 33,-.
Niet geschikt voor mensen die moeilijk ter been zijn.
Wij gaan deze dag op bezoek bij 2 bedrijven: namelijk de Huijbregts Groep en Lavans.
Ons KVG-gezelschap wordt in tweeën gedeeld in verband met de
rondleidingen. De ene helft van ons gezelschap bezoekt Huijbregts ’s
morgens en Lavans na de lunch.
De andere helft bezoekt Lavans ’s morgens en Huijbregts na de lunch.
Wij treffen ons allen tussen de middag bij de lunch in restaurant Inclusief.
De hoofdvestiging van Huijbregts Groep.
Het bedrijf levert poedermengsels (kleur-, geur, en smaakstoffen) aan de voedingsindustrie.
De kans is groot dat u vandaag iets heeft gegeten wat verwerkt is in hun fabriek.
n.b. Er geldt een streng reglement van hygiëne voor dit bezoek. De bezoekers krijgen
daarvoor speciale bedrijfskleding.
Aangeraden wordt om stevige schoenen (geen hakken) te dragen. Sieraden, telefoons en
sleutels, horloges, tassen, paraplu’s zijn niet toegestaan in de productie, deze kunnen veilig
opgeborgen worden in kluisjes.
Het bedrijf Lavans.
Dit bedrijf is expert in bedrijfskleding, vloer- en sanitaire hygiëne.
Zij verhuren al ruim 90 jaar bedrijfskleding, matten, wissers enz. én voorzien toiletten en
kleedruimten van sanitaire apparatuur. De klanten zijn daar liever niet mee bezig. Zij voorzien
klanten van de juiste producten en nemen wassen, repareren enz. volledig voor hun rekening.
Lunch bij restaurant Inclusief.
Inclusief is onderdeel van werkbedrijf Senzer, een officieel leerbedrijf voor mensen met afstand tot
de arbeidsmarkt.
Huijbregts, Lavans en Inclusief werken nauw samen.
Dagprogramma
- 9.00 vertrek uit Roermond
-

De ene helft van ons gezelschap wordt naar Huijbregts gebracht, en de andere helft naar
Lavans (vlakbij). Ontvangst met koffie/thee, presentatie en rondleiding.

-

Tussen 12.30 en 13.30 gezamenlijk lunchen bij restaurant Inclusief.

-

Om 14.00 draaien we de rollen om.
De bus haalt ons weer op en tussen 16.00 en 16.30 uur. Gezamenlijk naar Roermond.

Bij de prijs inbegrepen: vervoer, bezoek Huijbregts en Lavans, lunch bij Inclusief, en fooi voor de
chauffeur.
Inschrijving: op de Koffiemorgen van 2 oktober tot uiterlijk 11.30 uur of voor die tijd bij Annie
Mooren, tel. 330868 of per e-mail anniemooren@planet.nl.
Voor betaling: zie tekst met rekeningnummers onder vermelding van ‘excursie Helmond’.
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Vrijdag 25 oktober
Filmmiddag in Foroxity. Aanvang 14.00 uur.
Graag nodigen wij u uit voor de film van deze maand, getiteld “Downtown
Abbey”, door kenners geadviseerd om deze film vooral niet te missen op het
“grote” doek.
Downtown Abbey een speelfilm waarin de geliefde Crawleys en hun
onbevreesde personeel zich voorbereiden voor het belangrijkste moment in
hun leven.
Een koninklijk bezoek van de Koning en Koningin van Engeland zal schandaal,
romantiek en intrige teweeg brengen die de toekomst van Downtown doen wankelen.
De verdere inleiding laten we graag over aan Dhr. Verheul.
U kunt zich aanmelden voor deze film op de Koffiemorgen van 2 oktober in ’t Paradies.
De prijs voor deze film is € 10,50 incl. hapje en drankje.
Wilt u in de filmzaal de bovenste rij vrijhouden voor mensen die moeilijk ter been zijn.
Betaling: zie tekst met rekeningnummers. Onder vermelding van ‘film oktober’.

In Memoriam
Mevrouw Nell Steeghs-Caris, overleden op 27 juli 2019, 89 jaar
Mevrouw Corry van der Weijden-Roodbeen overleden op 30 juli 2019, 79 jaar
Mevrouw Toos Reijners-Sangers oud lid, overleden op 28 augustus 2019, 78 jaar

Naar welk rekeningnummer ?
NL55 RABO 0144 1416 47

naar NL74 RABO 0144 1218 08

t.n.v. KVG Roermond

t.n.v. KVG Roermond

- Contributie
- Evenementen: Openingsdag
Kerstviering
Nieuwjaarsreceptie
Sluitingsdag

- Excursie

€ 33,--

Reis
- Film

€ 10,50

-

Aanmelden bij Annie Mooren
of op de Koffiemorgen.
Sluitingsdatum: eind Koffiemorgen.

U bent pas definitief ingeschreven
als de betaling binnen is.
________________________________

Gelieve binnen 5 dagen te betalen.

- Clubs
- Cursussen
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WOENSDAG 2 OKTOBER 2019
Algemene LedenVergadering
14.00 uur
‘Paradies

AGENDA
1.

Opening door de voorzitter mevr. R. Schreurs.

2.

Verslag Algemene Ledenvergadering d.d. 3 oktober 2018.

3.

Samenvatting jaarverslag 2018-2019.

4.

Financieel Jaarverslag 2018-2019.

5.

Verslag kascontrolecommissie
a Décharge bestuur
b Benoeming nieuw kascontrolecommissielid

PAUZE
6.

Begroting 2019-2020.

7.

Website KVG Roermond

8.

Aftredend en niet herkiesbaar:

mevr. R. Schreurs-Rours, voorzitter

Verkiesbaar:

mevr. W. Dirkx, voorzitter

Aftredend en niet herkiesbaar:

mevr. E. Prins, bestuurslid excursies

Herkiesbaar

mevr. E. Prins, bestuurslid redactie

Aftredend en herkiesbaar:

mevr. A. van Bemmel

Verkiesbaar:

mevr. A. v.d. Avoort, bestuurslid evenementen en
excursies

9.

Mededelingen

10.

Rondvraag

11.

Sluiting

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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