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Wat een glimlach vermag
Hij kost niets maar brengt veel teweeg.
Hij schiet voorbij in een flits maar de
herinnering blijft soms voor altijd.
Toch laat hij zich niet kopen, lenen of stelen
En als ik te moe mocht zijn je een glimlach te schenken.
Wil je er alsjeblieft een van jou achterlaten.
Want niemand heeft een glimlach zo nodig
als wie er geen meer te geven overheeft.
(Amnesty International)

Angeles Nieto

Agenda
Woensdag
Woensdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

6 november :
13 november :
20 november:
21 november:
29 november :

Koffiemorgen
Melania verkoop
Nederland Leest
Dagexcursie Maastricht
Film

Woensdag 6 november in ‘t Paradies
Van

10.30 tot 11.30 KVG-Koffiemorgen: Inschrijven voor de film en de excursie.

Woensdag 13 november 14.00 – in ‘t Paradies
De dames van de handwerkclub nodigen u van harte uit voor deze verkoop.
Er is intussen 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.
Ook hebben we veel handwerkmateriaal: waaronder diverse cassettes, met allerlei kleuren garens van
DMC, prachtige bewerkte en onbewerkte tafelkleden in diverse maten en kleuren, handwerkboeken enz.
Merklappen uit de nalatenschap van An Boonen zijn ook te koop.
Of zoekt u een leuk cadeautje voor Sinterklaas of
Kerst? Wellicht is er iets voor u bij.
De opbrengst is voor ons project

Graansilo’s in Oeganda.
Verdere informatie vindt u op de bladzijden 20 en
21 in het jaarboekje.
Wij hopen u met velen te mogen begroeten.
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Woensdag 20 november 14.00 uur – in ’t Paradies
Lezing door dhr. Paul van Dooren.
Dit jaar is Jan Wolkers het “thema” van de campagne Nederland Leest.
Wat zou hij daar zelf van gevonden hebben?
Hij zou erdoor gestreeld zijn, lijkt mij, maar hij zou ook met felheid, en liefde, betoogd
hebben dat het bij dit thema niet in de eerste plaats om hem persoonlijk zou moeten gaan, maar vooral om
de natuur. Die inspireerde hem namelijk voortdurend, zowel in zijn geschreven werk als in zijn beeldend
werk. Zijn dierenliefde was fameus, en soms bijna berucht !
De natuur in het werk van Jan Wolkers en ook andere aspecten uit zijn oeuvre zullen aan bod komen in
mijn lezing op 20 november tijdens Nederland Leest.
Paul van Dooren

Donderdag 21 november - dagexcursie naar Maastricht.
Vertrek vanaf de busparkeerplaats bij het station Roermond om 8.45 uur.
Terug in Roermond tussen 17.30 - 18.00 uur.
Kosten per persoon: € 25,-. Lunch en drankje voor eigen rekening.
NIET geschikt voor mensen die moeilijk ter been zijn.
We zijn deze dag onderweg in Maastricht c.q. òngerwaeg in Mestreech.
In de ochtend krijgen we een rondleiding door het Gouvernement, ook wel Gouvernement aan de
Maas geheten. Het is de benaming van het provinciehuis van de Nederlandse provincie Limburg.
Het gebouw staat in Randwyck in de Limburgse hoofdstad Maastricht en is gelegen aan, en deels
op een eiland in de rivier de Maas.
Lunch voor eigen rekening op het Vrijthof en omgeving.
Tussen-de-middag brengt de bus ons naar het Vrijthof. Hier kan ieder naar eigen wens de lunch
gebruiken.
‘s Middags wordt de groep verdeeld in twee subgroepen. Elke groep heeft een eigen gids, die een
rondgang maakt door het Sphinxkwartier.
Het Sphinxkwartier, ook wel Belvédère Binnensingel, is een voormalig industrieterrein in het
centrum van Maastricht. In het gebied, dat het noordelijk deel van de buurten Statenkwartier en
Boschstraatkwartier omvat, ligt de bakermat van de Maastrichtse industrie.
Aan het eind van de wandeling gaan we via de hoofdingang van het Pathé filmtheater naar het
Pathé café voor een afsluitend drankje op eigen rekening. Daarna brengt de bus ons terug naar
Roermond.
Dagprogramma
• 08.45 uur
• 10.00 - 11.30
•
•
•
•
•
•

Vertrek vanaf busparkeerplaats bij het NS station Roermond.
Rondleiding door het Gouvernement met koffie/thee/vlaai.
Het kan zijn dat een te bezichtigen ruimte niet beschikbaar is door activiteiten.
De bus brengt ons naar het Vrijthof in Maastricht.
12.00 - 13.30 Lunchpauze voor eigen rekening rond het Vrijthof of omgeving.
14.00 - 15.30 Rondleiding in Sphinxkwartier.
15.30
Afsluiting met een drankje voor eigen rekening in Pathé café.
16.30
Vertrek naar Roermond vanaf de plek waar de bus ons eerder heeft afgezet.
17.30
Verwachte aankomst in Roermond.

Bij de prijs is inbegrepen: de bus, koffie/thee/vlaai, de gidsen en de fooi voor de chauffeur.
Inschrijving op de Koffiemorgen op 6 november in ’t Paradies tot 11.30 uur of vóór die tijd bij Annie
Mooren, tel: 0475 - 33 08 68 of per e-mail: anniemooren@planet.nl
Deelname in volgorde van aanmelding en betaling.
Voor betaling: zie tekst met rekeningnummers onder vermelding: Excursie Maastricht.
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Vrijdag 29 november in Foroxity – de film ‘The Goldfinch’.
Aanvang 14.00 uur. Kosten € 10,50 per persoon.
Zaal open vanaf 13.30 uur.
Graag nodigen wij u uit voor de film van de maand.
De titel van de film is ‘The Goldfinch’ naar het boek Van Donna Tart, wereldwijd
geprezen.
Theo Decker was 13 jaar oud toen zijn moeder om het leven kwam bij een
bomaanslag in het Metropolitan Museum of Art.
Deze tragedie verandert zijn leven en is de aanzet tot een meeslepende reis vol
verdriet en schuld, zelfontdekking en verlossing en zelfs liefde.
Tijdens dit alles klampt hij zich vast aan een aandenken aan die vreselijke dag, één tastbaar
stukje hoop…..een schilderij van een klein vogeltje geketend aan zijn stok: Het Puttertje.
Het schilderij van het Puttertje is te bewonderen in het Mauritshuis in den Haag.
U kunt zich inschrijven voor deze film op de Koffiemorgen van 6 november in ’t Paradies of bij
Annie Mooren tel. 330868 of per e-mail anniemooren@planet.nl tot uiterlijk woensdag 27
november.
De prijs voor de film is € 10,50 incl. hapje en drankje na afloop.
Betaling: zie tekst met rekeningnummers onder vermelding van ‘film november’.

In Memoriam
Mevrouw Paula Vervuurt
lid, overleden op 19-09-2019, 84 jaar
Mevrouw Mia Sanders
oud lid, overleden op 6-10-2019, 96 jaar

Op 1 maart 1945 werden Roermond en de toenmalige gemeenten,
Maasniel, Herten en Swalmen bevrijd.
In het weekend van vrijdag 28 februari en zondag 1 maart 2020 zal
hierbij worden stilgestaan.
Er zal ook een tentoonstelling worden georganiseerd door de
gemeente in het Historiehuis.
Hieraan zal de Roermondse Vrouwenraad, RVR, een bijdrage leveren.
Alle Roermondse vrouwenverenigingen zijn hierbij aangesloten.
(De RVR organiseert elk jaar op 8 maart de Internationale Vrouwendag.)
Nu doen zij, de RVR en wij, KVG Roermond, een beroep op u om herinneringen uit die tijd ter
beschikking te stellen.
Wij denken aan attributen, foto’s, verhalen of tastbare kleinoden van vrouwen en verzetsvrouwen
uit die tijd.
De vrouwen moeten goed vertegenwoordigd worden. Het moet een mooie tentoonstelling worden!
Hebt u nog iets uit die tijd dat wij mogen gebruiken, neem dan contact op met, Elly Jansen.
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Aftredend
Voorzitter Rinie Schreurs

Rinie je was een kei!
Op de Algemene Ledenvergadering van woensdag 2 oktober heeft Rinie Schreurs officieel
afscheid genomen als voorzitter van het KVG afdeling Roermond. De nieuwe voorzitter, Willemien
Dirkx, bedankte haar voor de wijze waarop ze haar voorzitterschap heeft uitgevoerd.
8 jaar was ze voorzitter van het Katholiek Vrouwen Gilde Roermond,
8 jaar heeft ze het bestuur voorgezeten en leiding gegeven aan de vergaderingen en
bijeenkomsten,
8 jaar was zij het beeldbepalende gezicht en boegbeeld van deze vereniging,
8 jaar was ze onze externe contactpersoon en vertegenwoordigde ze onze afdeling op uitstekende
manier,
8 jaar verzorgde ze met enthousiasme de maandelijks lezingen met zeer uiteenlopende
onderwerpen,
8 jaar stond ze aan het roer van onze vrouwenvereniging: met een fiere houding en met steeds
weer een positieve uitstraling.
Op deze manier heeft ze haar stempel gedrukt op de ontwikkeling van het KVG.
Willemien refereerde nog aan enkele noemenswaardige hoogtepunten tijdens haar
voorzitterschap:
De medewerking die Rinie verleende aan het beleidsplan 2017-2020 van het KVG-Limburg.
Het 100-jarig bestaan in 2018 van onze afdeling, waar Rinie op een voortreffelijke wijze haar
leiderschap toonde.
De kroon op haar werk; een Koninklijke onderscheiding, haar uitgereikt door de burgemeester van
Roermond in januari 2018.
Willemien eindigde met de uitspraak:
‘Afscheid nemen is met zachte vingers, wat voorbij is, dicht doen en verpakken in de goede
gedachten der herinnering’.
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Inkomend
voorzitter Willemien Dirkx

Op woensdag 2 oktober vond de jaarlijkse ‘Algemene Ledenvergadering’ plaats.
Niet helemaal verrassend, want de vergadering had dit jaar een extra feestelijk tintje.
Onze voorzitter, Rinie Schreurs, nam afscheid.
Tegelijk in deze vergadering stelde Rinie de nieuwe voorzitter voor; Willemien Dirkx
zal de komende 4 jaar het KVG gaan leiden. Willemien vertelde in het kort het een
en ander over zichzelf.
Nadat zij door de ALV gekozen was, bedankte zij in een korte toespraak Rinie voor
haar jarenlange inzet en inspanningen voor het KVG Roermond.
Ter ere van het afscheid van Rinie waren de interim voorzitter van het Provinciale
KVG, mevrouw Ineke Sipkema, en het Provinciale KVG-lid, mevrouw José Brouns, aanwezig.
Ook zij beiden spraken hun waardering uit voor de wijze waarop Rinie haar 8-jarig voorzitterschap
heeft vorm gegeven.
Verder werd in de ALV mevrouw Anke v.d. Avoort gekozen als nieuw bestuurslid evenementen en
excursies; Annette van Bemmel werd herkozen als bestuurslid voor de cursussen en Els Prins
werd herkozen als bestuurslid redactie jaarboekje en convocaat.
Na afloop was er een gezellig samenzijn onder het genot van een kopje koffie of thee.
Welkom Willemien!
Wij allen wensen jou een aantal succesvolle jaren als voorzitter van deze mooi vereniging!

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

€ 25,-

Reis
- Film

€ 10,50

-

Aanmelden bij Annie Mooren
of op de Koffiemorgen.
Sluitingsdatum: eind Koffiemorgen.
Gelieve binnen 5 dagen te betalen.

Betalen is opgeven
________________________________
- Clubs
- Cursussen
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