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Beste gildeleden,
Voor u ligt het jaarprogramma 2016-2017.
In 2017 wordt er gestart met het nieuwe provinciale
beleidsplan 2017-2020. Dit beleidsplan is een stevig
fundament voor toekomstbestendige vrouwenorganisaties in
onze provincie. Het omvat een aantal bouwstenen die de basis
zijn van wat een vrouwenorganisatie wil zijn en hoe dit bereikt
kan worden.
Op de eerste plaats een plek waar vrouwen elkaar kunnen
ontmoeten en waar de kracht van vrouwen bevorderd kan
worden.
Het beleidsplan is verdeeld in vier jaarthema’s. Deze
jaarthema’s zullen vertaald worden in projecten. KVG Limburg
zal een dergelijk jaarthema in een bepaalde vorm aanbieden.
Voor 2017 is als jaarthema gekozen: Jij bent niet alleen.
Dit thema heeft te maken met eenzaamheid en digitalisering.
KVG Limburg biedt ons een workshop aan waar dit thema in
behandeld wordt.
Onze lezingen in het nieuwe jaar zijn verdeeld over
verschillende locaties. De desbetreffende locatie staat vermeld
in het maandelijkse convocaat. De reden hiervoor is dat de
lezingen door steeds meer leden bezocht worden en de
huidige locatie “Het Ontmoetingscentrum” te klein is gebleken.
Het programma ziet er weer goed uit. Er is een gevarieerd
aanbod waar iedereen de mogelijkheid krijgt om een ruime
keuze te kunnen maken.
Namens alle bestuursleden wens ik u een fijn en gezellig
verenigingsjaar toe.
Rinie Schreurs-Rours, voorzitter.

3

BESTUUR
M.C.L. Schreurs-Rours (Rinie)
Voorzitter
Beekstraat 13, 6071 CC Swalmen
tel. (0475) 505899
e-mail: rinie.schreurs@ziggo.nl
P.C.J. Szabo-Mooren (Katrijn)
Vice-voorzitter, secretaris en films
Clausstraat 2, 6096 CG Grathem
tel. 06-51332882
e-mail: secretaris@kvg-roermond.nl
L.G.E.H. Schouten-Borger (Loes)
Penningmeester en ledenadministratie
Paarlandweg 5, 6061 EP Posterholt
tel. (0475) 404364
e-mail: loes.schouten@ziggo.nl
S.M. Boon-Remeeus (Sonja)
Evenementen en Bridge
Brouwershuis 4, 6093 WD Heythuysen
tel. (0475) 453999
e-mail: sm.boon@ziggo.nl
A.M. van Bemmel-Tinholt (Annette)

Cursussen
Gelreweg 20, 6065 CN Montfort
tel. (0475) 542502
e-mail: a.m.vanbemmel@gmail.com
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E.P.M. Jansen-Geraets (Elly)
Excursies
Evenkamp 47, 6041 PD Roermond
tel. (0475) 420114
e-mail: ellypmjansen@ziggo.nl
E.C.M. Prins-Vester (Els)
Excursies, convocaat, jaarboekje en
website
Ranonkel 2, 6081 CK Haelen
tel. (0475) 593991
e-mail: elskedei@2011@gmail.com

A.C.M. Mooren-Thissen (Annie)
Ere - bestuurslid
Beemdenlaan 13, 6041 NL Roermond
tel. (0475) 330868
e-mail: anniemooren@planet.nl
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P RO G R A M M A - O V E R Z I C H T
SEPTEMBER 2016
wo

7

* Informatiemiddag

14.00 uur

-kennismaking nieuwe leden
13.00
- inschrijving Openingsdag
14.00
- inschrijving Excursie en Filmmiddag
- inschrijving Cursussen / Clubs
vr

16

Opening Verenigingsjaar kerkdienst 09.00
Munsterkerk
Aansluitend Ridder van Asenrode 10.30
te Asenray

di

20

Gilde Fietsdag

09.30

vrij

30

Film

14.00

wo

21

Excursie naar Heeze

OKTOBER 2016
wo

5

KVG-koffiemorgen in

‘PrinsHeerlijck’

*Alg. Ledenvergadering
di

18

10.30
14.00

Lezing: ‘De vrouw in het Romeinse 14.00
Rijk’ door Marion Koene-Gorrem
(in ‘t Paradies)

vrij

28

Film

14.00

---

---

Excursie naar…………..
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P R OG R A M M A - O V E R Z I C H T
NOVEMBER 2016
wo 2

KVG-koffiemorgen

10.30 uur

Lezing ‘Troost in woord en ontmoeting’
door predikant van der Veen
14.00
(het Witte Kerkje)

do 17

* ’Nederland Leest’ door
dhr. Paul van Dooren

14.00

di

Verkoopmiddag voor Melania

14.00

22

(in ’t Paradies)

vrij 25

Film

14.00

--- ---

Excursie naar………….

DECEMBER 2016
wo 7

KVG-koffiemorgen

10.30

Lezing: ‘Glasvondst’ door
Dhr. Jente van den Bosch

14.00

(Witte Kerkje)

do 15

Doe-Morgen o.l.v. mevr.Thea Mooren ---

do 22

Kerstdienst in Munsterkerk
Kerstbijeenkomst in Oolderhof

Vrij 23

Film
KERSTMIS
7

14.00
15.00

PROGRAMMA - OVERZICHT
JANUARI 2017
do

5

Nieuwjaarsborrel

14.00 uur

(Witte Kerkje)

wo

18

* Lezing: over Kennedy met o.a. Cuba
crisis in 1963
14.00
door dhr. Jos van Gend (Witte Kerkje)

vrij

27

Film

---

---

Excursie naar………..

14.00

FEBRUARI 2017
wo

1

KVG-koffiemorgen

10.30

Lezing door dhr. Guus Reinartz

14.00

(de Velderie)

vr

17

Lezing: ‘Muziek ‘I Castrati-Triomf
14.00
en Tragiek van Casstraten’ door
mevr. Rose-Marie Hendrikx (Witte Kerkje)

vr

24

Film

14.00

26 en 28

CARNAVAL

---

Excursie naar………..

---
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PROGRAMMA - OVERZICHT
MAART 2017
wo 1

KVG-koffiemorgen

10.30 uur

Lezing: ‘SITTARD !’
door dhr. René Haustermans
14.00

(in ’t Paradies)

wo 8

INTERNATIONALE VROUWENDAG

wo 29

* Kienen voor Melania

--- ---

Bezinningsdag

vrij 31

Film

14.00

KVG-koffiemorgen

10.30

14.00

APRIL 2017
wo 5

* Lezing: ‘Recente ontwikkelingen in 14.00
en rondom kasteel Montfort’
door dhr. Fedor Coenen
16 en 17

PASEN

wo 19

Lezing: ‘De historie van de Vluchtelingen’
door het echtpaar Cristi (het Witte Kerkje)
14.00

vrij 28

Film

--- ---

Excursie (naar SITTARD)

14.00
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PROGRAMMA - OVERZICHT
MEI 2017
wo

3

KVG-koffiemorgen

10.30 uur

Rondje Roermond

14.00

Excursie
di

23

Sluitingsdag

vrij

26

Film

---

---

Voorjaarsreis

NB:

De KVG-koffiemorgen wordt altijd gehouden
“PrinsHeerlijck”, Neerstraat 19 in Roermond.

in

Activiteiten gemerkt met * vinden plaats in het
“Ontmoetingscentrum”, Minderbroederssingel 15f, Roermond
De gegevens in dit programma zijn onder voorbehoud.
Raadpleeg altijd ook de maandelijkse convocaties en de
website.
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CURSUSSEN

U dient zich bij mevrouw A.M. van Bemmel-Tinholt op te
geven voor de betreffende cursus:
Telefonisch (0475) 542502
of per e-mail: a.m.vanbemmel@gmail.com.
Informatie en inschrijving
op de informatiemiddag op woensdag 7 september
in het “Ontmoetingscentrum”, Minderbroederssingel
Roermond. Aanvang 14.00 uur.

15f,

Leden die reeds deelnamen aan een cursus en deze willen
vervolgen, dienen zich opnieuw aan te melden.
Het cursusgeld dient per bank betaald te worden, vóór de
aanvang van de eerste les op
Banknummer NL55 RABO 0144 1416 47
t.n.v. KVG Roermond
o.v.v. naam en cursus
Bij eventuele verhindering kan het inschrijfresp. cursusgeld niet worden terugbetaald.
Op de volgende bladzijden vindt u nadere informatie over de
cursussen:
Literatuur
Cultuurgeschiedenis
Wandelen met open oog en oor voor de natuur
Muziek luisteren
Canon van Roermond
Quilten/Patchwork
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CURSUS

LITERATUUR

8 Lessen, kosten € 55,Cursusleider: de heer Paul van Dooren, oud-docent
Nederlands aan scholengemeenschap St. Ursula te Horn.
Lestijd: maandagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur.
Een cursus van 8 bijeenkomsten, waarin gezamenlijk literaire
werken gelezen en besproken worden.
Er komt ook romantheorie en/of literatuurgeschiedenis onder
de aandacht. Het doel van de bijeenkomsten is met ieders
eigen inbreng te komen tot meer begrip van en inzicht in een
literair werk. Er komen meest Nederlandstalige werken aan de
orde, maar interessante vertaalde romans worden niet
gemeden.
De volgende boeken worden gelezen:
In september: Anton Valens:

Het compostcirculatieplan

In oktober:

De onderwaterzwemmer,

P.F.Thomése:

In november: Martin M. Driessen:

Rivieren.

Lesdagen:
2016: 19/9 – 31/10 – 28/11 en 19/12
2017: 30/1 – 20/2 – 27/3 en 24/4.
Locatie: Ontmoetingscentrum
Minderbroederssingel 15f, Roermond
Let op:
Degenen die de cursus al volgden, dienen zich opnieuw op te
geven.
Bij overschrijding van het aantal deelnemers, wordt er mogelijk
een 2e groep gevormd.
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CURSUS

CULTUURGESCHIEDENIS

6 Lessen, kosten € 40,Cursusleider: de heer Bart Jan de Graaf, cultuurhistoricus
Lestijd: donderdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur.
In deze zesdelige lezingenreeks, met als titel
“De wereld van……Käthe Kollwitz, Lotte Lenya, Irmgard
Keun, Hannah Arendt, Lee Miller en Martha Gellhorn”.
Zes intrigerende personen en dito levens.
Pioniers op het gebied van kunst, theater, literatuur, filosofie,
fotografie en journalistiek.
Ze waren min of meer tijdgenoten en sommigen hebben elkaar
weleens ontmoet. In een wereld die grotendeels werd
beheerst door mannen eisten zij hun vrijheid en
zelfstandigheid op.
Zij waren wegbereiders van de 2e feministische golf die in de
jaren 60 zou losbarsten.
Lesdagen:
2016: 20/10 – 24/11 en 15/12,
2017; 26/1 – 16/2 en 23/3
Locatie: Ontmoetingscentrum
Minderbroederssingel 15f, Roermond
Let op:
Degene die de cursus gevolgd hebben, dienen zich opnieuw
op te geven.
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CURSUS
WANDELEN MET OPEN OOG EN OOR VOOR DE NATUUR
6 Wandelingen/lessen, kosten € 30,-Cursusleider: mevrouw Angelique Aelen-Giesen,
I.V.N. natuurgids.
Wandel/lestijd: maandagmiddag van 13.30 tot 16.30 uur.
De cursus bestaat uit 6 wandelingen binnen een straal van 20
tot 25 km rondom Roermond. Af en toe wordt hier, met
instemming van de deelnemers, van afgeweken en gaan we
iets verder.
De te lopen afstand varieert van 4,5 tot 6 km.
Angelique Aelen zal ook dit seizoen weer op haar
enthousiaste wijze vertellen over het landschap en de natuur.
Startplaats van de eerste wandeling zal op de
informatiemiddag bekend worden gemaakt en op de website
worden gezet.
Wandel/lesdagen:
2016 : 12/9 – 3/10 en 7/11,
2017: 6/2 – 6/3 en 3/4 .
Let op:
Degenen die de cursus al volgden, dienen zich opnieuw op te
geven.
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CURSUS

MUZIEK LUISTEREN

4 Muziek-luisterochtenden, kosten € 30,-Cursusleider: mevrouw Rose-Marie Hendrikx
Lestijd: vrijdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur.
Deze cursus bestaat uit 4 ochtenden, waarbij we meesterlijke
symfonieën van bekende romantische componisten verkennen
en beluisteren.
Symfonie nr.6 Pastorale van Beethoven,
Symfonie nr.8 Onvoltooide van Schubert,
Symfonie nr.3 van Mendelssohn
Symfonie nr.9 Uit de nieuwe Wereld van Dvorak
Lesdagen:
2016: 7/10 en 11/11,
2017: 3/2 en 21/4
Locatie: MFC ’t Paradies
Munsterstraat 61, Roermond.
Let op:
Degenen die de cursus al volgden, dienen zich opnieuw op te
geven.
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CURSUS

CANON VAN ROERMOND

4 Lessen/wandelingen, kosten € 20,-Cursusleider: mevrouw Tiny Thomassen
Lestijd: woensdagmiddag van 14.00 tot + 16.00 uur.
Deze cursus is bedoeld om zoveel mogelijk bijzonderheden
van Roermond te behandelen en te bekijken. De middag wordt
verdeeld in een uur presentatie van bezienswaardigheden,
dan een kopje koffie/thee en dan een uur al wandelend de
besproken onderwerpen bekijken.
Behandeld worden:
1. Ons Bisdom,
2. Oorlogsmonumenten en andere herinneringen
in onze stad.(o.a. het bombardement van 11 nov.”44)
3. Kloosters in Roermond
4. Bekende en minder bekende Roermondenaren.
Lesdagen:
2016: 12/10 en 23/11
2017: 15/2 en 22/3
Locatie: Ontmoetingscentrum
Minderbroederssingel 15f, Roermond
Let op:
Degenen die de cursus al volgden, dienen zich opnieuw op te
geven.
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CURSUS

QUILTEN / PATCHWORK

6 Lessen, kosten € 60,—
Cursusleider: mevrouw José Lemmerlijn.
Lestijd: dinsdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur.
Dit is het vervolg op de cursus van vorig jaar.
De 8 dames hebben vorig jaar met groot enthousiasme de
cursus gevolgd en gaan zich in deze cursus nog meer
quilttechnieken eigen maken
Lesdagen:
2016: 11/10 – 8/11 – 29/11 en 13/12,
2017: 17/1 en 14/2
Locatie: Ontmoetingscentrum
Minderbroederssingel 15f, Roermond.
Let op:
Degenen die de cursus al volgden, dienen zich opnieuw op te
geven.
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BELANGRIJK
Dit geldt voor alle cursussen!
Iedereen is pas ingeschreven
wanneer de kosten, vóór aanvang van de cursus,
zijn overgemaakt
op banknummer NL55 RABO 0144 1416 47
t.n.v. KVG Roermond.
Bij eventuele verhindering
kan het cursusgeld niet worden terugbetaald.

Cursisten die al een cursus hebben gevolgd en deze willen
voortzetten, dienen zich opnieuw op te geven.
U kunt zich opgeven op de informatiemiddag van 7 september
of bij Annette van Bemmel, (0475) 542502
of per e-mail a.m.vanbemmel@gmail.com
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CLUBS
BRIDGECLUB
Kosten € 15,Begeleiding: Mevrouw Sonja Boon
Tijd: vrijdagmiddag van 13.30 uur tot 17.00 uur.
Dringend verzoek: 13.15 uur aanwezig zijn.
Locatie: Ontmoetingscentrum,
Minderbroederssingel 15f , Roermond.
Data
2016: 23/9, 21/10, 18/11 en 16/12
2017: 20/1, 10/2, 24/3 en 14/4
U kunt zich opgeven tijdens de informatiemiddag op woensdag
7 september 2016, of bij Sonja Boon telefoon (0475) 453999
of per e-mail sm.boon@ziggo.nl.
Ook degenen die al bij de club zijn, dienen zich opnieuw
op te geven.
Indien het aantal leden, die zich opgeven het maximum bereikt
heeft, zal een reservelijst worden aangemaakt. Dit in verband
met de beschikbare ruimte.
Betaling voor eerste clubmiddag 23 september
bankrekening NL55 RABO 0144 1416 47
t.n.v. KVG Roermond o.v.v. Bridgeclub
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op

FIETSCLUB
o.l.v.
mevrouw Annie Heussen-van de Kerkhof
mevrouw Marie-José Dols-Smeets

(0475) 319913
(0475) 401011

Vertrek vanaf het Bisschop Schrijnenplein om 9.30 uur.
Elke dinsdagochtend start een fietstocht vanaf het Bisschop
Schrijnenplein, Roermond.
Ter plekke wordt de lengte van de route vastgesteld,
afhankelijk van het weer.
Elke 1e dinsdag van de maand is een lange tocht.
De Algemene Gilde Fietsdag is op dinsdag 20 september.
Iedereen is welkom, er zijn geen vaste leden.
DINSDAGMORGEN-WANDELCLUB
Deze club is helaas niet meer actief.
Stond vele jaren onder leiding van mevr. Leny BloklandLangeveld.
Om gezondheidsredenen kan zij deze taak niet langer op zich
nemen.
Bij het samenstellen van dit jaarboekje was nog geen
opvolgster bekend.
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HANDWERKCLUB
o.l.v. mevr. Annie Jeurissen-Jeuriëns
Contactpersoon: mevr. An Boonen-Janssen

(0475) 318371
(0475) 315177

De club komt twee keer per maand
woensdagmiddag bij één van de leden thuis.

bij

elkaar

op

De eerste bijeenkomst is woensdag 14 september
De handwerkclub ondersteunt de Melania-projecten.
Zie informatie op bladzijde 25.
Met de opbrengst van de verkoop van de gemaakte
handwerken – o.a. op dinsdag 22 november a.s. in ‘t Paradies
- dragen de dames van de handwerkclub samen met u, de
leden, een steentje bij om het benodigde geld bijeen te
brengen.
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OVERIGE

ACTIVITEITEN

ZIEKENBEZOEK
Gildeleden die langere tijd ziek zijn, kunnen, als ze dat op prijs
stellen, bezoek krijgen van een medelid. Weet u iemand die
voor een bezoek in aanmerking komt en dat ook fijn vindt, dan
kunt u dit doorgeven aan:
mevrouw Annie Heussen-van de Kerkhof

(0475) 319913

EXCURSIES
Onder leiding van:
mevrouw Elly Jansen-Geraets
mevrouw Els Prins-Vester
mevrouw Annie Mooren-Thissen

(0475) 420114
(0475) 593991
(0475) 330868

We bezoeken verschillende keren per jaar tentoonstellingen in
musea of galerieën.
In de loop van het jaar worden de excursies, dagtochten en
voorjaarsreis ingelast in het jaarprogramma en in de
maandelijkse convocaten aangekondigd.
U kunt zich opgeven op de maandelijkse KVG koffiemorgen in
PrinsHeerlijck.
Ook kunt u zich telefonisch opgeven voor de excursies,
dagtochten en de reis bij Annie Mooren, (0475) 330868, of per
e-mail: anniemooren@planet.nl
Betaling dient uitsluitend te geschieden door storting op
rekeningnummer: NL 74 RABO 0144 1218 08
t.n.v. KVG Roermond afd. Excursies.
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FILM
Iedere laatste vrijdagmiddag van de maand bezoeken wij
bioscoop Foroxity in Roermond (Outlet Center) voor het
bekijken van een, speciaal voor het KVG uitgezochte, film.
Deze wordt besproken door de filmcriticus de heer Richard
Verheul.
Na afloop praten we gezellig nog wat na onder het genot van
een kopje koffie/thee of een glaasje met altijd wat lekkers.
Deze films worden aangekondigd in het maandelijkse
convocaat.
U kunt zich dus opgeven bij de inschrijvingen tijdens de
koffiemorgen in PrinsHeerlijck in de Neerstraat.
Ook kunt u zich telefonisch opgeven bij Annie Mooren,
(0475) 330868 of per e-mail anniemooren@planet.nl.
U dient uitsluitend per bank te betalen op rekening
NL 74 RABO 0144 1218 08 t.n.v. KVG Roermond, afdeling
Excursies o.v.v. de film.
(Organisatie: mevrouw Netti Spiertz-Versaevel)
Contactpersoon: mevrouw Katrijn Szabo (bestuurslid)
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KVG - DAG
De maandelijkse KVG-dag vindt plaats op de eerste woensdag
van de maand.
De koffiemorgen vanaf 10.30 uur in “PrinsHeerlijck” in de
Neerstraat 19.
Naast alle lezingen, cursussen en min of meer educatieve
uitstapjes moet er ook gelegenheid zijn om elkaar zo maar
even gezellig te treffen en wat bij te praten bij een kopje koffie
of iets anders.
Vandaar deze maandelijkse koffiemorgen in “PrinsHeerlijck”.
Daar bent u ook in de gelegenheid om u in te schrijven voor
een excursie of een ander evenement.
Betaling dient te geschieden via de bank (zie de convocaten
voor het bankrekeningnummer).
Als er erg veel animo voor een excursie is, moet er soms
geloot worden. Wordt u uitgeloot? Eén troost, bij een volgend
uitstapje hoeft u niet opnieuw te loten.
`s Middags is er een andere activiteit, bijvoorbeeld een lezing
met een powerpointpresentatie, in het “Ontmoetingscentrum”
(naast de Minderbroederskerk), Minderbroederssingel 15f in
Roermond of soms ook op een andere locatie zoals het Witte
Kerkje, ’t Paradies of de Velderie (zie het convocaat).

Op deze wijze werken we allen elke maand eensgezind aan
de vijf pijlers van het KVG:
Emancipatie
Educatie
Gezondheid
Ontspanning
Mondiale vorming
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Melania is een vrijwilligers-organisatie die al 95 jaar
kleinschalige, duurzame vrouwenprojecten ondersteunt en
financiert in Afrika, Azië en Latijns Amerika.
Algemene doelstelling:
De Stichting Melania steunt basis projecten wereldwijd.
Deze projecten helpen vrouwen binnen de eigen cultuur hun
positie te verbeteren.
De projecten, die uit plaatselijk initiatief ontstaan, worden
gedragen en voortgezet door de lokale bevolking. Voorop
staat het contact tussen vrouwen over en weer.
De projecten lopen 1 of 2 jaar. Zij zijn een start voor
onafhankelijkheid, zodat de vrouwen in de toekomst
zelfstandig hun projecten kunnen uitvoeren.
Melania is een vrijwilligersorganisatie, dat betekent, dat bijna
al het geld direct ten goede komt aan de projecten. Een klein
bedrag is nodig voor de administratie en de boekhouding.
Vanuit de verbondenheid met vrouwen over de hele wereld
probeert de Stichting Melania steeds meer Nederlandse
vrouwen tot het besef te brengen hoezeer (onder-)
ontwikkeling samenhangt met onze samenleving, zo ook met
het KVG-Roermond.
Lopende projecten in Tamil Nadu:
Kleine ondernemingen / voortgezet onderwijs, ons
tweejarige project, gaat gestaag door. De vrouwen maken
sieraden, jutezakken en masala (een specerijenmelange). De
helft van hun rente-inkomsten wordt besteed aan schoolgeld
om adolescente meisjes hoger onderwijs te laten volgen. Zo
krijgen de meisjes ook een kans om verder te leren en worden
ze niet uitgehuwelijkt.
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Monteur huishoudelijke apparaten, het tweede project van
Melania
Roermond
verloopt voorspoedig.
Vijfentwintig
vrouwen
volgen een training om
rijstkokers, gasfornuizen
en ventilatoren te kunnen
repareren.
Aan het eind van het
programma krijgt iedere
vrouw een gereedschapskist met inhoud. Elke vrouw neemt vijf dorpen onder haar
hoede. Aangezien de overheid huishoudelijke apparatuur aan
alle dorpsbewoners gratis ter beschikking heeft gesteld, zal er
altijd werk zijn voor deze vrouwen.
Zie ook foto’s op www.kvg-roermond.nl
Nieuw project seizoen 2016-2018
Campagne “Laat babymeisjes leven”
Dit seizoen is opnieuw gekozen voor een project in Tamil
Nadu (India). Het betreft hier een tweejarige grootschalige
bewustwordingscampagne.
In de Uthangarai regio (234 dorpen) worden babymeisjes nog
altijd op vreselijke manieren ‘verwijderd’, wat betekent dat ze
direct na de geboorte vermoord worden. De aversie tegen
vrouwen is diep in de cultuur geworteld. Meisjes zijn duur,
ouders moeten betalen voor sieraden, bruidsschat, het
organiseren van ceremonies rondom de pubertijd en betalen
voor de kleinkinderen van dochters.
Zonen daarentegen zorgen voor een bruidsschat, zorgen voor
de ouders en kosten niet veel tijdens het opgroeien.
De CDRW (Centre for the Development of Rural Women) vindt
dit een zeer zorgelijke situatie en wil een campagne opzetten.
Ze staan voor het recht van de baby’s om te leven, om
onderwijs te krijgen, om voor haar toekomst te kunnen kiezen
en om gelijkheid te krijgen ten opzichte van babyjongens.
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De campagne bestaat o.a. uit het aan dorpsleden bekend
maken van overheidsmaatregelen die in het voordeel zijn van
vrouwen en de lasten voor ouders verminderen (bv gratis
trainingen voor vrouwen, premies als vrouwen trouwen nadat
ze hun 10de klas hebben afgemaakt). Daarnaast zullen ze het
ook
over
rolmodellen
hebben
van
verschillende
achtergronden.
Als middelen zullen worden ingezet:
het distribueren van flyers en het maken van schilderijen op
muren op prominente plaatsen
het plaatsen van banners op alle gemeenschappelijke ruimtes
het organiseren van bijeenkomsten en ‘human chains’
het vergroten van bewustzijn middels lokale televisie
het organiseren van seminars; bijeenkomsten en culturele
activiteiten op scholen
De Werkgroep Melania-Roermond krijgt haar inkomsten uit
de opbrengst van de donaties, verkoop van handwerken en de
kienmiddag.
U kunt Melania-Roermond extra steunen door donateur te
worden. U ontvangt dan jaarlijks een acceptgiro, maar iedere
andere geldelijke ondersteuning is welkom op bankrekening
NL61 RABO 0144 1597 75
t.n.v. Melania-Roermond, Heerbaan 46, Posterholt
Wilt u meer weten? Neem contact met
Aske van Ewijk-Spanjer
Parklaan 3, 6088 AK Roggel, tel. (0475) 496366
e-mail: askespanjer@gmail.com
Namens de werkgroep Melania-Roermond:
Aske van Ewijk en Nadine Cos
Benieuwd naar Melania Nederland en haar projecten?
Kijk op www.melania.nl
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CONTRIBUTIE

De contributie bedraagt € 25,- per verenigingsjaar.
Leden die een machtigingsformulier hebben getekend,
hoeven niets te doen.
De contributie wordt in de maand september automatisch
geïnd.
Leden zonder machtiging dienen in de maand september de
contributie zelf over te maken naar bankrekening :
NL55 RABO 0144 1416 47 (*)
t.n.v. KVG-Roermond
o.v.v. uw naam en adres, en “contributie”.
NB: Bij betaling na 1 oktober wordt de contributie verhoogd
met € 4,-- administratiekosten.
Afmelding:
Schriftelijk vóór 1 oktober bij de ledenadministratie:
Mevrouw Loes Schouten-Borger.
Paarlandweg 5, 6061 EP Posterholt
E-mail: loes.schouten@ziggo.nl
Leden die zich na 1 oktober afmelden zijn verplicht om
€ 10,-- te betalen.
Dit zijn de kosten voor de afdracht aan het provinciale KVG
Limburg en het reeds ontvangen jaarprogramma.
(*) Dit banknummer geldt alleen voor de betaling van:
contributie,
cursussen,
kerstviering,
openings– en sluitingsdag.
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ALGEMEEN

Elk lid ontvangt van september t/m mei een convocaat.
En 2 keer per jaar (in voor- en najaar) het provinciale
nieuwsbulletin ‘Vrouwen Gilde Limburg’.
Elk lid ontvangt bij het begin van het verenigingsjaar het
nieuwe jaarprogramma.
Wijzigingen in het programma zijn mogelijk. Raadpleeg dus
steeds de maandelijkse convocaten en de website.
Bij deelname aan een door het KVG georganiseerde club
en/of cursus is het lidmaatschap van het KVG een vereiste.
Bij onze lezingen zijn introducés welkom tegen betaling van
€ 2,50.
Bij onze excursies zijn introducés eveneens welkom, mits er
plaats is, tegen betaling van € 5,- extra.
Wilt u, als u een introducé meebrengt, ervoor zorgen dat dit
bedrag wordt afgerekend bij één van de aanwezige
bestuursleden? Waarvoor onze dank.
De kosten van evenementen en excursies dienen steeds per
bank te worden voldaan.
Mocht u zich van te voren telefonisch opgeven voor een KVGactiviteit dan houdt dit in dat u vóóraf een betalingsverplichting
heeft.
De vereniging is niet aansprakelijk voor enigerlei schade aan
goederen of personen ontstaan tijdens KVG activiteiten.
Secretariaat:
Mevr. P.C.J. Szabo-Mooren
Clausstraat 2 6096 CG Grathem
06-51332882
E-mail: secretaris@kvg-roermond.nl
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WEBSITE: www.kvg-roermond.nl

Hier vindt u relevante en recente informatie over onze
activiteiten.
Ook verschijnen er verslagen en fotoreportages.
Bij wijzigingen in het programma wordt dit direct op de site
vermeld.
Alle gegevens in dit jaarboekje zijn ook te vinden op de
website. Regelmatig kijken wordt dus aanbevolen.
De website is gebruiksvriendelijk opgezet. Op iedere
pagina is bovenaan de menubalk te vinden. Door op een
van de onderwerpen te klikken komt u op subpagina’s met
meer informatie.
Het meest bekeken onderdeel zijn de fotoreportages van
onze activiteiten. Via het menu ’nieuws’ zijn de meest
recente verslagen te vinden. Via het menu ’archief’ zijn alle
fotoreportages van het lopende gildejaar op te roepen.
Tevens zijn daar ook alle convocaten en het jaarboekje te
lezen.

De website van het KVG Roermond
werd in een nieuw jasje gestoken.
Bij het samenstellen van dit boekje was nog niet bekend hoe de
nieuwe website er uit ziet vanaf september.
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ACTIVITEITENKALENDER
Op iedere vetgedrukte datum is er een KVG-activiteit
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KATHOLIEK VROUWENGILDE
INSPIREREND TREFPUNT
VOOR VROUWEN VAN DEZE TIJD

Het Katholiek Vrouwengilde is een ontmoetingsplaats
van en voor alle vrouwen.
Het KVG biedt inspirerende en uitdagende programma’s
in een plezierige en respectvolle sfeer.
Het KVG staat open voor de wereld om haar heen,
dichtbij en veraf, en zet zich hiervoor in.
De positie van de vrouw heeft haar speciale aandacht.
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