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September 2019
Wisselwerking
Kunst geboren uit talent
en zuivere intentie
geeft aan wie wil zien en voelen
een extra dimensie.
Handen zijn het instrument
vakmanschap de mate
die met hoofd en hart garant staat
voor de resultaten.
Zoals een kind na de geboorte
zacht wordt toevertrouwd
aan handen waarin ritueel
zich kundig samenvouwt.
Zo geeft een kunstenaar zijn
geesteskind uit handen
en anderen verspreiden
zijn verbeelding in den lande.
Een KVG-jaar ligt voor ons, uitdaging
en rijkdom elke dag.
Misschien dat kunst een nieuwe weg
naar vrede wezen mag.
Vrij naar Judith Herzberg

AGENDA
Woensdag
4 september :
Vrijdag
13 september:
Donderdag 19 september :
Vrijdag
27 september :

Informatiemiddag
Excursie
Openingsdag
Film

Gildejaar 2019 - 2020
Zie hier het eerste convocaat van het nieuwe verenigingsjaar.
U krijgt tevens ons nieuwe jaarboekje, met daarin het programma voor 2019 – 2020.
Wilt u bovendien bijgaand schrijven van Rinie Schreurs, ‘Pleidooi voor onze vereniging’ grondig
doorlezen en ter harte nemen en er op reageren.
Het bestuur nodigt u van harte uit om vaak en met veel plezier deel te nemen aan onze activiteiten
in de vorm van het bijwonen van excursies, lezingen, cursussen of clubs.
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.
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Woensdag 4 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.
Deze middag is er gelegenheid voor het:
- aanmelden van nieuwe leden
- inschrijven voor de cursussen en clubs
- inschrijven voor de excursie van 13 september
- inschrijven voor de Openingsdag 19 september (betaling is bewijs van inschrijving)
- inschrijven voor de film van vrijdag 27 september
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 2019 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.

*
Vrijdag 13 september Dagexcursie naar “De Historische Groentenhof” in Beesel.
We gaan met eigen vervoer. Kosten: € 20,- pp. *
Plus € 2.50 voor de chauffeur met wie u meerijdt.
Bij opgave vermelden met wie u meerijdt.
Het is trouwens ook een idyllische weg om er lekker met de fiets
naar toe te gaan!
Wij beginnen om 10.30 uur bij “Bakkes-Höfke” (Rijkel 26a 5954 NK Beesel)
Bij het restaurantje is een grote oven, een bakwinkeltje, een sfeervol terras en zitruimte voor ons
allemaal. Hier ouderwets, eigen gebakken vlaai en koffie/thee.
Wij worden verwacht om 11.30 uur bij “De Historische Groentenhof” (Rijkel 21 5954 NJ
Beesel). Hiervoor hoeven we de weg maar over te steken.
De heer Jac Nijskens is de stichter van deze tuin en boomgaard met smaken van vroeger.
Zijn passie is: “Dit moet behouden blijven, onze eetcultuur hoort bij ons erfgoed. Mensen moeten
deze smaken herontdekken”.
Ook in september valt er nog veel te zien. Er wordt geplant en gezaaid voor alle seizoenen.
We gaan met gidsen hier rondlopen; zij zullen ongetwijfeld met enthousiasme verhalen vertellen
over de aanleg, het werk en de heerlijke geuren en smaken.
Na de rondleiding lunch van eigengemaakte soep, belegde broodjes met koffie/thee. Andere
dranken zijn voor eigen rekening.
Ons programma eindigt na de lunch. Tijd voor vrij rondkijken, een wandeling, nog eens naar ‘t
Bakkes-Höfke voor inkopen, met het voet/fietsveer over naar de jachthaven van Neer of heerlijk
niets doen. De Swalm en de Maas zijn in de buurt.
BELEEF DEZE DAG MET ONS MEE!
U kunt zich opgeven op de informatie-middag van 4 september of bij Annie Mooren, tel. 330868 of
per e-mail anniemooren@planet.nl. Deelname is in volgorde van aanmelding en betaling.
*Inbegrepen in de prijs: eigengebakken vlaai met koffie/thee, de rondleiding met gids en de lunch.
Voor betaling: zie tekst met rekeningnummers o.v.v. “Historische Groentenhof”.
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Donderdag 19 september – Openingsdag KVG Roermond
Kosten: € 20,-.
Om 11.45 uur wordt u verwacht in restaurant ‘De Witte Stein’, Keulseweg 193,
5953 HJ Reuver.
Advies: neem uw wandelschoenen mee!
Het programma van deze openingsdag ziet er als volgt uit:
(Wilt u zich bij binnenkomst melden bij de organisator?)
11.45 uur
12.00 uur
12.20 uur
12.40 uur

14.30 uur
14.50 uur

Ontvangst met koffie en thee
Welkomstwoord door voorzitter, mw. Rinie Schreurs
Overdenking door pastoor-deken Rob Merkx
Aanvang brunchbuffet; koffie, thee, jus d’orange, appelsap en yoghurtdrank
inbegrepen.
Overige drankjes dient u zelf te betalen.
Wetenswaardigheden over Reuver en omgeving door de heer Joon Dorssers, lid van
de Heemkunde Vereniging Reuver.
Wandeling met de heer Joon Dorssers. Ook kunt u zelf de omgeving verkennen.

Als u € 20,- overmaakt naar het rekeningnummer van de evenementen t.n.v. het KVG Roermond
- onder vermelding: deelname openingsdag 2019 - is dat het bewijs van inschrijving.
Uiterste overmaking is woensdag 4 september.

*
Vrijdag 27 september – begin van ons filmseizoen – in Foroxity – Claire Darling
Aanvang 14.00 uur.
Op veler verzoek de film Claire Darling met Catherine Deneuve in de hoofdrol.
Op een mooie zomerdag besluit Claire haar complete inboedel te verkopen en
heeft al haar spullen in voortuin uitgestald. Als een horde nieuwsgierige buren
begint te vechten om de laaggeprijsde antiekstukken, komen Claire’s
herinneringen uit haar tragische en flamboyante leven plotseling terug.
Ondertussen wordt dochter Marie door een vriendin van vroeger gewaarschuwd
dat haar moeder bezig is al hun bezittingen te verkopen. Hoewel moeder en
dochter eigenlijk geen contact meer met elkaar hebben, komt ze terug om de
verkoop te stoppen en de reden voor haar moeders impulsieve beslissing te
achterhalen.
De verdere inleiding laten we graag over aan dhr. R. Verheul.
U kunt zich inschrijven voor deze film op de informatiemiddag van 4 september in ’t Paradies of bij
Annie Mooren tel. 330868 of per e-mail anniemooren@planet.nl tot uiterlijk woensdag 25
september.
De prijs voor de film is € 10,50 incl. hapje en drankje na afloop.
Betaling: zie tekst met rekeningnummers. Onder vermelding van ‘film september’.

*
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Koninklijke onderscheiding
Tot lid in de Orde van Oranje Nassau mevrouw Mia Pouls-van Mierlo
Ons KVG-lid Mia Pouls-van Mierlo (86) is al 35 jaar vrijwilligster bij verschillende kerken in
Roermond en sinds 1983 ook in verzorgingshuis RCG in de Roermondse binnenstad.
Ook was ze in het verleden vrijwilligster bij verpleeghuis Camillus.
Mia van harte proficiat!

In Memoriam

Mevr. Ans Poeth
Mevr. Gerrie Huijbers
Mevr. Carla Bartels
Mevr. Mieke v.d.Broek
Mevr. Margriet Jeurissen

oud lid

overleden op 14-03-2019

75 j.

lid

overleden op 10-04-2019

87 j.

oud lid

overleden op 24-04-2019

94 j.

lid

overleden op 13-05-2019

76 j.

oud lid

overleden op 13-05-2019

94 j.

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 € 25,- Evenementen

Excursie € 20,Reis
Film
€ 10,50

Openingsdag € 20,Kerstviering
Nieuwjaarsreceptie
Sluitingsdag
Clubs en Cursussen

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.
• Op woensdag 2 oktober wordt de Algemene Leden Vergadering van dit seizoen 2018 –
2019 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.
• Op 9 september 2019 heeft de NVR een Prinsessendag georganiseerd.
De 10e editie. Vrouwelijke zelfstandigen, financieel onafhankelijk.
Locatie: Den Haag
Kosten: vrij. Info via KVG Limburg of op de website NVR
• Stichting Mgr. Schrijnenhuis ‘Voor vrouwen van vandaag’.
Het nieuwe jaarprogramma is uit.
Kijk op www.schrijnenhuis.nl of Schrijnenhuis@bisdom-roermond.nl
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Roermond, september 2019

Pleidooi voor onze vereniging.
Zoals jullie waarschijnlijk weten telt onze vereniging ca. 450 leden.
Onze vereniging is zeer in trek, wij krijgen nog steeds aanmeldingen van nieuwe leden.
Wat wordt het probleem, dat geen probleem mag worden. ?? Het besturen van de vereniging.
Vorige week hebben wij, het bestuur, een samenkomst gehad met de andere afdelingen van
Limburg.
En daar kregen we te horen dat er weer een afdeling ophoudt te bestaan.
WAAROM? GEEN BESTUURSLID TE VINDEN!!!
Ikzelf ga na 8 jaar voorzitterschap het bestuur verlaten. Mijn mening is dat 8 jaar voorzitter genoeg
is, niet alleen voor mij, maar ook voor de vereniging. Een opvolger vinden is moeilijk, persoonlijk
vind ik dat men er te zwaar tegenaan kijkt. Jullie hebben altijd gezegd dat ons bestuur een
samenhang uitstraalt, men ziet dat wij onderling veel plezier hebben. En dat is ook zo, we hebben
veel plezier, we luisteren naar elkaar, mocht er een bestuurslid even moeilijk zitten met tijd en
inzet dat wordt meteen geregeld dat een ander, waar mogelijk helpt.
De laatste jaren worden vrouwen lid, die net gepensioneerd zijn. Dan hoor ik: vakanties in het
verschiet, eindelijk kan ik doen wat ik zelf wil etc. etc. Maar het kan toch niet zo zijn dat je dan stil
gaat zitten? Je kunt evengoed op vakantie gaan, evengoed die dingen doen die je in wilt halen.
Maar het is toch plezierig dat je ook je geest kunt blijven scherpen? Naar buiten treden, in ieder
geval niet stil blijven zitten. Ik heb verschillende bestuursfuncties vervuld, maar het is, denk ik,
zelden dat je in een zo'n warm bad terecht komt.
Van alle bestuursfuncties die ik bekleed heb, heb ik altijd iets van opgestoken. En dat geeft
voldoening.
We hebben weliswaar een bepaalde leeftijd, maar we zijn jong van hart en van geest. Dat het lijf
wat ouder wordt, nou ja, dat kunnen we toch wat bijwerken. En ik persoonlijk ben blij dat ik ouder
wordt. Ik heb er velen gekend die mijn leeftijd niet gehaald hebben.
Onze vereniging is een gezonde vereniging. De financiën zien er goed uit, het aanbod dat wij
kunnen tonen is zeer divers. Door het feit dat de financiën er goed bij zitten kunnen we ook een
programma aanbieden dat er toe doet. We hoeven niet te sappelen.
Dit is een kreet om u aan te melden, u hoeft niet te vrezen dat u meteen benoemd wordt. Graag
wil ik of een ander bestuurslid informatie geven over wat er gevraagd wordt.
De Busjop, toespraak op de Sluitingsdag 21 mei 2019 door Rinie
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Schreurs, voorzitter,
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