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Hebben, zijn en houden
Je hebt gewerkt, geklaagd,
gehuild, gezucht.
Je hebt geluk, geduld,
je hart gelucht.
Je hebt duizend keer tot tien geteld,
Je bent geraakt, gezond,
gerust gesteld.
Je houdt je vast aan het vertrouwde,
wat we hebben, zijn en houden.
Houd van elkaar en houd je goed.
Houd afstand, vol en moed.
Yanika Zomer

Maya Wildevuur

AGENDA
Donderdag 3 september
Informatiemiddag
Donderdag 17 september :
Openingsdag
Deze maand geen excursie en geen film.

Gildejaar 2020 - 2021
Voor u ligt alweer het eerste convocaat van het nieuwe verenigingsjaar.
U krijgt tevens ons nieuwe jaarboekje met daarin het volledige programma voor 2020-2021.
Wij zijn heel blij dat we weer kunnen starten met onze activiteiten, want niet alleen de ontspanning
hebben we maanden moeten missen, maar ook het regelmatig contact met elkaar.
Met op dit moment steeds meer versoepelingen van de maatregelingen rondom het coronavirus is
contact met elkaar weer mogelijk.
Het bestuur nodigt u van harte uit om weer deel te nemen aan activiteiten van ons gevarieerd
programma. Wij en velen met ons verheugen ons erop elkaar weer echt te ontmoeten.
Weliswaar zullen onze activiteiten voorlopig afgestemd zijn op het ‘nieuwe normaal’.
De meeste vaste activiteiten vinden plaats in’t Paradies.
I.v.m. corona zijn wij gebonden aan een bepaald aantal deelnemers per activiteit om de 1,5 m.
afstand te garanderen. Voor de cursussen en lezingen zijn steeds 2 zalen gereserveerd om zoveel
mogelijk dames te laten deelnemen. Omdat wij zicht moeten houden op het aantal bezoekers, zult
u zich wel voor alle activiteiten digitaal of telefonisch moeten aanmelden, ook voor de lezingen.
Bij grote belangstelling kan het zijn dat we leden moeten teleurstellen.
Wij hopen dat u daar begrip voor heeft.
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.
Voorzitter Willemien Dirkx
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Donderdag 3 september KVG Informatiemiddag

14.00 uur - in ‘t Paradies

Vandaag bent u van harte welkom op onze eerste bijeenkomst van het nieuwe Gildejaar.
U zult de nodige informatie krijgen over de activiteiten die vermeld staan in het jaarboekje.
Annette van Bemmel (organisator van de cursussen) geeft uitleg betreffende de inhoud van de
cursussen.
- Vanwege de corona-restricties is het niet mogelijk om op deze middag in te schrijven voor
activiteiten. Het inschrijven voor cursussen en clubs dient telefonisch of schriftelijk te
gebeuren per e-mail. (zie het jaarboekje)
Let op:
diegenen die onlangs lid zijn geworden, ontvangen hiervoor een aparte uitnodiging: om 13.00 uur
al aanwezig te zijn vanmiddag. Dit geldt ook voor de nieuwe leden die vanaf januari 2020 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 17 september – Openingsdag KVG Roermond
Kosten: € 20,Dit jaar vindt de Openingsdag van het KVG Roermond
plaats op donderdag 17 september 2020.
Om 12.30 uur wordt u verwacht in restaurant “UME”,
Kloosterwandstraat 6, 6041 HJ Roermond. Dit Japanse
restaurant is gevestigd in het voormalige Postkantoor dat is
ontworpen door architect Cuypers.
Bij ontvangst wordt u koffie/thee aangeboden.
Tijdens de lunch zijn alle drankjes, fris en alcoholisch, voor eigen rekening.
Tijdens de lunch worden vegetarische, vlees- en visgerechten geserveerd.
Als u kiest voor een vegetarisch menu, geeft u dat op bij aanmelding.
Om 13.00 uur begint de lunch die eindigt om 15.00 uur.
In verband met corona vragen wij u met enkele richtlijnen rekening te houden ten behoeve van
ons aller gezondheid.
Houdt 1,5 meter afstand van elkaar. Ook als u bij aankomst moet wachten op het
Kloosterwandplein.
Op dit moment zit u met 2 personen aan één tafel en tegenover elkaar.
Afhankelijk van de regels in september zijn er mogelijk tafels beschikbaar voor 4 personen.
De tafels staan op 1,5 meter van elkaar. De gerechten worden aan tafel uitgeserveerd.
Als u het toilet bezoekt, mag slechts één persoon zich in de toiletruimte bevinden, ook al zijn er
twee toiletten naast elkaar. Er is ook een invalideruimte waar u gebruik van mag maken.
Als u € 20,- overmaakt naar het rekeningnummer van de evenementen t.n.v. het KVG Roermond onder vermelding: deelname openingsdag 2020 - is dat het bewijs van inschrijving.
Als u gebruik maakt van het vegetarisch menu vermeldt dat ook bij de aanmelding.
Uiterste overmaking is woensdag 2 september.

**
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Vanaf 1 januari 2021 stopt KVG Limburg als Maatschappelijke Organisatie. Tevens heeft het
provinciaal KVG aangegeven haar activiteiten wegens gebrek aan bestuursleden te stoppen. De
koepelorganisatie voor de aangesloten verenigingen zal dus ook per diezelfde datum worden
opgeheven. Dit zal geen consequenties hebben voor onze eigen vereniging. Wel hebben de
afzonderlijke Limburgse afdelingen de wens uitgesproken elkaar enkele keren per jaar te blijven
ontmoeten en elkaar te blijven inspireren.

De dames van Melania zullen op de Openingsdag van 17 september
aanwezig zijn met een kleine stand.
Zodat u in de gelegenheid bent om handwerkproducten te kopen ten behoeve
van het project ‘Vrouwen met AIDS verbouwen rijst”. (zie jaarboekje)
De jaarlijkse verkoopmiddag komt in verband met corona te vervallen.
Annie Heussen en Aske van Ewijk

Dit jaar Koninklijke Onderscheiding voor twee van onze leden!
Tot lid in de Orde van Oranje Nassau
mevrouw Miep Kaiser-Koonen
en mevrouw Angelique Aelen-Giesen.
Miep en Angelique alsnog van harte proficiat!

In Memoriam

Mevr. Dineke Heikamp-van Wees
Mevr. Zus Castelijns-Zunnebed
Mevr. Theresa Eggels-Smeets
Mevr. Nellie Heijnen-Melis
Mevr. Nellie Bongers-Derks
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oud lid overleden op 22-03-2020

81 j.

lid

overleden op 26-03-2020

95 j.

oud lid overleden op 24-04-2020

88 j.

oud lid overleden op 08-06-2020

90 j.

lid

75 j.

overleden op 11-06-2020

Naar welk rekeningnummer ?
NL55 RABO 0144 1416 47
t.n.v. KVG Roermond

naar

- Contributie
- clubs
- cursussen

NL74 RABO 0144 1218 08
t.n.v. KVG Roermond
- Excursie
- Voorjaarsreis
- Film

Aanmelden uitsluitend per telefoon of
per e-mail bij Annie Mooren
_________________________________
- Evenementen: Openingsdag € 20,Kerstviering
Nieuwjaarsreceptie
Sluitingsdag
Hier geldt: Betalen is aanmelden
EP 2020.9

Mededelingen:
• 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.
• Onder welk telefoonnummer wilt u bereikbaar zijn? Het blijkt dat steeds meer
mensen geen gewone aansluiting meer gebruiken maar alleen hun mobile telefoon.
Geef dit door aan de ledenadministratie (zie jaarboekje).
• Op dinsdag 6 oktober wordt de Algemene Leden Vergadering 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.
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