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Oktober 2016 

 
                 
 
       Wat het is 

 

    Het is onzin 
zegt het verstand 
 Het is wat het is 
   zegt de liefde 

 
  Het is ongeluk 

          zegt de berekening 
    Het is alleen maar verdriet 

   zegt de angst 
            Het is uitzichtloos 

  zegt het inzicht 
             Het is wat het is 

   zegt de liefde 
 

            Het is belachelijk 
    zegt de trots 

                     Het is lichtzinnigheid 
       zegt de voorzichtigheid 

Het is onmogelijk 
 zegt de ervaring 
 Het is wat het is 
  zegt de liefde. Erich Fried (vert. Remco Campert) 

 
 
AGENDA 
Woensdag   5 oktober : KVG Koffiemorgen 
 ‘s middags  Algemene Leden Vergadering 
Woensdag 19 oktober : Dagexcursie naar Heusden 
Dinsdag 18 oktober: Lezing ‘Vrouw in het Romeinse Rijk’   
Vrijdag  28 oktober : Film 

 

* 
 
Woensdag 5 oktober – 10.30 tot 11.30 uur KVG Koffiemorgen 
In  ‘Prinsheerlijk’ - Neerstraat 19 – Roermond.  
Inschrijving voor de excursie naar Heusden en de filmmiddag in Foroxity. 

 

 

* 
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Woensdag 5 oktober – 14.00 uur – Ontmoetingscentrum – Minderbroederssingel 15f 
 

Algemene Leden Vergadering. 
Agenda 

 
1 Opening door de voorzitter Mevrouw M.C.L. (Rinie) Schreurs-Rours. 
 
2 Verslag Algemene Ledenvergadering d.d. 7 oktober 2015. 
 
3 Samenvatting jaarverslag 2015-2016. 
 
4 Financieel Jaarverslag 2015-2016 (verslag ligt ter inzage). 
 
5  Verslag kascontrolecommissie: de dames J.Bokhorst en B.Fokkert. 

•  A  Decharge bestuur. 

•  B. Benoeming nieuw kascommissielid. 

  
Pauze 

Zang van enkele liederen gezongen door de Roermondse liedjeszanger en schrijver  
Mathieu Mooren. 

6  Begroting 2016-2017. 
 
7 Website K.V.G. Roermond. 
 
8 Commissie 100-jarig bestaan. 
 
9 Aftredend en herkiesbaar. 
     Mevr. E.Jansen (Elly)(Excursies). 
     Mevr. K.Szabo (Katrijn)(Secretaris, vice-voorzitter, films en beheer website). 
 
10 Mededelingen. 
 
11 Rondvraag. 
 
12 Sluiting. 
 
Dinsdag 18 oktober – 14.00 uur Lezing ‘De Vrouw in het Romeinse Rijk’ door  
mevr. Marion Koene-Gorren. De lezing wordt gehouden in ’t Paradies. 
 
Historica Marion Koene-Gorren heeft een grote passie voor de geschiedenis van de 
Romeinen en voor de geschiedenis van de Romeinse vrouw in het bijzonder.  
Vanuit die passie ontwikkelde zij deze lezing. 
Kijkend naar het bijzonder divers leven dat wij, vrouwen van de 21ste eeuw leiden, vroeg zij 
zich af hoe het leven van vrouwen die tweeënhalf duizend jaar geleden leefden, eruit zag. 
Romeinse mannen staan doorgaans volop in de belangstelling. Maar hoe zat het met hun 
vrouwen? Wat weten wij van hen? Leefden ze een leven dat lijkt op dat van ons? Wat 
betekende het voor hen om meisje, vrouw, moeder en oma te zijn? Hoe zat het bij en met 
zaken als verliefd zijn, trouwen, kinderen krijgen? Hoe was de relatie tussen man en vrouw? 
Mocht je buitenshuis werken of werd er van je verwacht dat je thuis bleef? Wat gebeurde er 
met je als je man overleed? Hoe kleedde je je? Wat deed je met je make-up en je haar? 
Marion hoopt in een boeiende voordracht een antwoord te geven op deze en nog vele 
andere vragen. U bent van harte uitgenodigd om deze lezing bij te wonen 
 

* 
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Woensdag 19 oktober – Dagexcursie naar Heusden.    

Vertrek per bus om 8.30 uur vanaf de bus/parkeerplaats bij het station Roermond. 
Kosten € 36,- p.p.  Aankomst Roermond ± 19.30 uur  
Inbegrepen in de prijs: de bus, een kop koffie/thee met appelgebak, de gids voor de 
stadswandeling, een bustocht met gids, een kop soep met brood en fooi voor de chauffeur. 
Niet inbegrepen: de lunch. 
  

“Beleef Heusden Vesting”  ! 
  
Heusden is een pittoresk stadje, gelegen aan de 
afgedamde  Bergse Maas, op een steenworp 
afstand van 's-Hertogenbosch. 
Er zijn prachtige  volledig  gerestaureerde 
vestingwerken, schilderachtige haventjes, 
steegjes, pleintjes en vele monumentale panden. 
 
Wij vertrekken al vroeg, om 8.30 uur. 
Bij aankomst worden we ontvangen in “Stads-
Herberg-Kareltje” met koffie/thee en appelgebak. 
Kareltje is niet de naam van de eigenaar, meer 
vertel ik nu, hierover, niet!! 
 
Om 11.30 uur komt de stads-gids ons ophalen voor een mooie  wandeling door de oude 
straatjes en  langs de vestingwerken en havens. 
Heusden is maar een klein stadje met veel bezienswaardigheden. 
Onderweg vertelt de gids  over de roerige historie van Heusden en er wordt uitleg gegeven 
over het strategische belang van de vestingwerken. 
De wandeling eindigt om 13.00 uur  bij de Vismarkt, waar in de buurt mogelijkheden zijn om 
zelf ergens te gaan lunchen. 
Om 14.45 uur komen we weer bij elkaar bij “Stads-Herberg-Kareltje”. 
Vanaf 15.00 uur gaan we “On-Tour” per bus met een deskundige gids door “Het land van 
Heusden en Altena” . 
De gids vertelt ons onderweg over de bezienswaardigheden en het beschermd dijkengebied 
van de “Afgedamde Maas”. 
Na de bustocht sluiten we af met een heerlijke kop soep en brood. 
 
Om 18.00 uur gaan we weer terug naar Roermond. De verwachte aankomst is 19.30 uur .   
Als we weer naar huis gaan,  weten we meer over dit bijzondere stukje Nederland. 
Natuurlijk hopen we op goed weer! 
Gaat u met ons mee? 
  
De kosten voor deze dag zijn € 36,-. Zie boven wat er bij de prijs is inbegrepen. 
U kunt zich opgeven op de koffiemorgen in “PrinsHeerlijck” op 5 oktober. 
Of bij Annie Mooren, telefoon 0475-330868 of per e-mail  anniemooren@planet.nl 
U dient te betalen per bank op rekening NL 74 RABO 0144 1218 08 
t.n.v. KVG Roermond afd. Excursies o.v.v. Excursie Heusden 
 

Museumkaart niet van toepassing. 
Heusden is redelijk goed te belopen. 

 

* 
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Vrijdag 28 oktober -  Filmmiddag in Foroxity    
Aanvang 14.00 uur. Kosten € 10,- p.p.  
 

Wij nodigen u uit voor de film ‘Florence’ op vrijdag 28 oktober aanvang 14.00 uur 
 
De film Florence is gebaseerd op de biografie van Florence Foster 
Jenkins, gespeeld door Meryl Streep. 
Florence is een rijke dame in New York in de jaren 1930 die een grote 
passie voor muziek heeft. Haar ambitie is om operazangeres te 
worden ondanks haar gebrek aan talent. Ze is er zelf van overtuigd 
een fantastische stem te hebben. Het publiek dat haar gezang 
aanhoort, waardeert haar meer om het amusement dat zij schenkt dan 
om haar muzikale talent. Critici noemen haar de “slechts” zingende 
operazangeres ooit en haar echtgenoot en manager ST.Clair Bayfield 
(Hugh Grant) probeert zijn geliefde echtgenote af te schermen van de 
waarheid. Wanneer Florence besluit om een groot openbaar optreden 
in Carnegie Hall te geven, komt hij voor een grote uitdaging te staan. 
Verdere toelichting laten we graag aan Dhr. Verheul over. 
 
U kunt zich aanmelden voor de film op de koffiemorgen van woensdag 5 oktober in 
PrinsHeerlijck in de Neerstraat. Introducés zijn van harte welkom. 
U kunt zich telefonisch opgeven wij Annie Mooren 0475-330868 of per e-mail: 
anniemooren@planet.nl. U dient per bank te betalen op rek.nr. NL74 RABO 0144 1218 08  
t.n.v. KVG Roermond o.v.v. film oktober. 
Aanmelden uiterlijk op woensdag 26 oktober. Op de dag zelf aanmelden is niet meer 
mogelijk. 
Mocht u willen parkeren in de parkeergarage bij Foroxity: u kunt uw parkeerkaartje laten 
afstempelen bij de tafel waar u zich aanmeldt. Met deze stempel betaalt u dan slechts € 3,- 
 

* 

Singles op Stap 
‘Verwendag met inhoud’ op zondag 16 oktober 2016 

 
Speciaal voor alle alleenstaande, oftewel ‘single’ leden en hun vriendinnen, 
organiseren ZijActief Limburg en KVG Limburg op zondag 16 oktober 2016 een 
‘Verwendag met inhoud’. Een inspirerend programma zorgt voor een ongetwijfeld 
mooie ontmoetingsdag!  
 
De singles worden om 10.30 uur verwelkomd in het Wereldpaviljoen van het Missiehuis in 
het Kloosterdorp Steyl (Tegelen). Het Wereldpaviljoen is een voor ons land uniek educatief 
belevingscentrum, waar mensen van alle leeftijden op interactieve wijze beleven hoe het 
leven in een ontwikkelingsland eruitziet. In deze bijzondere ambiance word je welkom 
geheten met een korte inspirerende inleiding over de achtergrond van het Wereldpaviljoen, 
Fair Trade en wereldburgerschap. Daarna volgt een rondleiding in deze voormalige drukkerij 
van het Missiehuis in Steyl, waar een dorp in Nicaragua is nagebouwd.  
 
Natuurlijk ontbreekt een lekkere lunch niet op het programma. Na de lunch worden de 
deelnemers verwacht in het Missiehuis voor een rondleiding in de Boven- en Onderkerk. De 
Bovenkerk is alleen toegankelijk via het Missiehuis; een van licht vervulde ruimte, waarvan 
de nieuw gotische inrichting bijna volledig behouden bleef. De Onderkerk, een oord van 
bezinning en stilte, dient als gebedsruimte voor de kloostergemeenschap en haar gasten. 
Kunstenaar Will Horsten uit Kevelaer heeft de oude kerkruimte op zeer creatieve manier 
verrijkt met moderne elementen. De rondleiding wordt afgesloten met een wandeling in de 
tuinen en de Lourdesgrot. Rond 15.30 uur wordt de dag afgesloten met een drankje in het 
Wereldpaviljoen.  
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Het programma Singles op Stap van 16 oktober: 

• 10.30 uur Ontvangst in het Wereldpaviljoen in Steyl 

• 11.00 uur Inleiding over het Wereldpaviljoen en rondlieiding 

• 13.00 uur Lunch met soep en belegde broodjes 

• 14.00 uur Rondleiding Boven- en Onderkerk, gevolgd door een wandeling in de 
tuinen en de Lourdesgrot 

• 15.30 uur Afsluiting met een drankje in het Wereldpaviljoen 
 
Aanmelden: 
De kosten bedragen € 18,- per persoon voor leden en € 23,- per persoon voor niet-leden. 
Om je aan te melden, stuur je een mailtje met de volgende gegevens: naam, wel/geen lid, 
naar: nelissenmarianne@gmail.com. Graag tegelijkertijd de kosten van deelname 
overmaken op rekening NL41RABO0149980426, met vermelding van SOS en je naam.
  
 
Aanmelding en betaling is mogelijk tot uiterlijk 30 september 2016. De aanmelding geldt pas 
als de betaling is ontvangen. Wil je meer informatie? Kijk ook eens op 
www.wereldpaviljoen.com, waar je alles vindt over wat er in en rond het Missiehuis in Steyl 
te beleven is.  
Tot ziens op zondag 16 oktober! 
 

* 
 
Mededelingen: 

 

 
- Wijzigingen in het programma (zoals bijvoorbeeld in september betreffende de 

Openingsdag, vanwege brand in Ridder van Asenrode), verslagen en de 
fotoreportages van onze activiteiten staan op onze website onder  http://www.kvg-
roermond.nl. Regelmatig kijken dus!! 

 

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

 

. 

* 
 


