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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Voorwoord
Beste leden,
Na een turbulent voorjaar en zomer vanwege het coronavirus zijn wij
zeer verheugd u het programma van het nieuwe gildejaar 2020-2021 te
presenteren.
Het programma biedt tal van interessante, inspirerende en sportieve
activiteiten waarbij we elkaar weer echt kunnen ontmoeten, zoals
lezingen, cursussen, excursies en evenementen.
In dit jaarboekje bieden wij het volledige integrale jaarprogramma aan,
maar wel in de wetenschap dat het coronavirus nog niet is verdwenen
en het gevolgen kan hebben voor het programma van het KVG. Indien
nodig zullen we activiteiten moeten aanpassen of naar een alternatief
moeten zoeken. Zolang het virus onder ons is, zijn we genoodzaakt
naar een nieuwe balans te zoeken en ons te houden aan de richtlijnen
van het RIVM. In onze maandelijkse convocaten kunt u lezen welke
activiteiten verantwoord door kunnen gaan en of er aanpassingen
nodig zijn, rekening houdend met de 1,5 meter afstand. Ook is het
belangrijk om de website regelmatig te raadplegen voor de laatste
updates.
In het nieuwe Gildejaar zal er geen provinciaal jaarthema meer zijn.
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.
Met voorlopig de noodzakelijke beperkingen wenst het bestuur u een
mooi en gezond verenigingsjaar toe.
Willemien Dirkx, voorzitter
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BESTUURSLEDEN
W.A. Dirkx (Willemien)
Voorzitter
Abdis Clementinastraat 6
6041 VC Roermond
Tel. 06 1497 0345
e-mail: wadirkx@gmail.com

P.C.J. Szabo-Mooren (Katrijn)
afgetreden in oktober

L. Janssen (Lilian)
secretaris, in functie vanaf oktober
Aan de Dijk 152, 6049 CK Herten
Tel. (0475) 58 49 25
e-mail: secretaris@kvg-roermond.nl

L.G.E.H. Schouten-Borger (Loes)
Penningmeester en ledenadministratie
en evenementen
Paarlandweg 5, 6061 EP Posterholt
tel. (0475) 40 43 64
e-mail: loes.schouten@ziggo.nl
A.M. van Bemmel-Tinholt (Annette)
Cursussen
Dr. Bärstraat 17, 6041 MR, R’mond
tel. (0475) 54 25 02
e-mail: a.m.vanbemmel@gmail.com
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BESTUURSLEDEN
E.P.M. Jansen-Geraets (Elly)
Excursies
aftredend in oktober
Evenkamp 47, 6041 PD Roermond
tel. (0475) 42 01 14
e-mail: ellypmjansen@ziggo.nl
A.M.H. van der Avoort (Anke)
Excursies en evenementen
Tel. 06 4345 4778
e-mail: a.m.h.vanderavoort@gmail.com

E.C.M. Prins-Vester (Els)
Redactie; convocaat, jaarboekje
Ranonkel 2, 6081 CK Haelen
tel. (0475) 59 39 91
e-mail: elsprins.kvg@gmail.com

A.C.M. Mooren-Thissen (Annie)
Ere – bestuurslid
Beemdenlaan 13, 6041 NL Roermond
tel. (0475) 33 08 68
e-mail: anniemooren@planet.nl
E x t r a vergadering in c o r o n a t ij d in juni 2020
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De uiensoepboom
Onze verenigingsboom, geplant in 2018 in park Hattem
ter gelegenheid van
100 jaar KVG Roermond
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PROGRAMMA–OVERZICHT

2020 - 2021

In verband met coronamaatregelen is ons programma-aanbod onder
voorbehoud. Via convocaat en onze website houden wij u op de hoogte van onze
activiteiten. Kijk op: www.kvg-roermond.nl/nieuws.

SEPTEMBER 2020
Informatie-middag in ‘t Paradies
14.00 uur
en presentatie jaarprogramma
- kennismaking nieuwe leden al om 13.00
In verband met corons-restricties is het is niet mogelijk om op deze
middag in te schrijven voor activiteiten.
Het inschrijven voor Openingsdag (en andere evenementen),
excursie, film, cursussen en clubs dient per telefoon of per e-mail te
gebeuren.
Do

3

Do

17

Openingsdag
12.00
In restaurant Ume, in Roermond 1e groep

Do

24

in restaurant Uma 2e groep
OKTOBER 2020

Di

6

Alg. Ledenvergadering in ‘t Paradies
14.00
aansluitend lezing ‘De nieuwe donorwet’

Di

13

Lezing ‘Voetzorg’ in ‘t Paradies
door mevr. Coby Tonnaer

14.00

HERFSTVAKANTIE 17 - 25 OKTOBER

Vr

30

Film

‘Little Women’
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14.00

PROGRAMMA–OVERZICHT

2020 - 2021

In verband met coronamaatregelen is ons programma-aanbod onder
voorbehoud. Via convocaat en onze website houden wij u op de hoogte van onze
activiteiten. Kijk op: www.kvg-roermond.nl/nieuws.

NOVEMBER 2020

Ma

9

’Nederland Leest’
door dhr. Paul van Dooren
‘Het zwijgen van Maria Zachea’.

14.00

Di

24

Lezing ‘Duitsland’ in ‘t Paradies
door mevr. Margriet Brandsma

14.00

Vr

27

Film ‘De beentjes van….’

14.00

DECEMBER 2019

Di

8

Vr

11

Do 17

Lezing ‘Beestig mooi: het Dier in de Kunst’
door dhr. Jan Vaes in ‘t Paradies
14.00
Film

14.00

Kerstviering
KERSTMIS
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PROGRAMMA–OVERZICHT

2020 – 2021

In verband met coronamaatregelen is ons programma-aanbod onder
voorbehoud. Via convocaat en onze website houden wij u op de hoogte van onze
activiteiten. Kijk op: www.kvg-roermond.nl/nieuws.

JANUARI 2021
Vr

8

Nieuwjaarsreceptie in ‘t Paradies

Wo

13

Lezing ‘Duurzaamheid’ in ’t Paradies’ 14.00

Di

26

Lezing: ‘Joden in de Geschiedenis
van Roermond 1275 - 2017
‘
door dhr. Hein van der Bruggen
in ‘t Paradies

14.00

Vr

29

Film

14.00

14.00 uur

Excursie ………….
FEBRUARI 2021
Wo

3

KVG - Koffiemorgen

10.30

Di

9

Lezing ‘Roermondse Straatnamen’
door dhr. Fons van de Broek
in ‘t Paradies

14.00

14 -16
Vr

26

CARNAVAL
Film

14.00

Excursie …………
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PROGRAMMA -OVERZICHT

2020 – 2021

In verband met coronamaatregelen is ons programma-aanbod onder
voorbehoud. Via convocaat en onze website houden wij u op de hoogte van onze
activiteiten. Kijk op: www.kvg-roermond.nl/nieuws.

MAART 2021
Wo 3

KVG - Koffiemorgen

10.30 uur

Ma 8

INTERNATIONALE VROUWENDAG

Wo 10

Kienen voor Melania

Do

25

Dia-presentatie
14.00
door dhr. Guus Reinartz in De Velderie

Vr

26

Film

14.00

14.00

Excursie ……………..
APRIL 2021
4

PASEN

Wo

7

KVG - Koffiemorgen

Do

15

Lunch voor 80+

Ma 19

Lezing ‘GGD’
door mevr. Angelique vd Kar
in ‘t Paradies

27
KONINGSDAG
Vr 30 Film
Excursie ……………
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10.30

14.00

14.00

PROGRAM MA–OVERZICHT

2020 - 2021

In verband met coronamaatregelen is ons programma-aanbod onder
voorbehoud. Via convocaat en onze website houden wij u op de hoogte van onze
activiteiten. Kijk op: www.kvg-roermond.nl/nieuws.

MEI
Wo

5

KVG - Koffiemorgen

10.30 uur

Vr

7

Lezing ‘De Vuurvogel’
door mevr. Rose-Marie Hendrikx
in ‘t Paradies

14.00

13

HEMELVAARTSDAG

20

Sluitingsdag

23

PINKSTEREN

28

Film

Do

Vr

14.00

Excursie ……………….
Voorjaarsreis …………………….

In verband met corona zijn we gebonden aan een bepaald aantal
deelnemers per activiteit, om de anderhalve meter te garanderen.
Dit geldt dus voor alle activiteiten en evenementen, lezingen,
cursussen en excursies.
Wilt u zich daarom uitsluitend telefonisch of per e-mail aanmelden.
Indien het toelaatbare aantal deelnemers bereikt is, zullen we
mogelijk dames moeten teleurstellen.
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CURSUSSEN
Mevrouw Annette van Bemmel-Tinholt (0475) 54 25 02
(Bestuurslid cursussen)
Informatie en inschrijving bij Annette van Bemmel,
Telefonisch, of per e-mail: a.m.vanbemmel@gmail.com.
Leden die reeds deelnamen aan een cursus en deze willen
vervolgen, dienen zich opnieuw aan te melden.
Iedereen is pas ingeschreven na opgave en betaling van het
cursusgeld, dat dient per bank betaald te worden vóór de aanvang
van de eerste les.
Banknummer:

NL55 RABO 0144 1416 47
t.n.v. KVG Roermond o.v.v. naam en cursus

Bij eventuele verhindering kan het inschrijf-/cursusgeld niet worden
terugbetaald.
Op de volgende bladzijden vindt u nadere informatie over de
cursussen: Literatuur
Wandelen met open oog en oor voor de natuur
Muziek luisteren
*Nieuw: Wat is Schoonheid

In verband met coronamaatregelen is ons programma-aanbod onder voorbehoud.
Via convocaat en onze website houden wij u op de hoogte van onze activiteiten.
Kijk op: www.kvg-roermond.nl/nieuws.
11

CURSUS

LITERATUUR

7 Lessen, kosten € 48,-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 7 bijeenkomsten, waarin gezamenlijk literaire
werken gelezen en besproken worden. Ook romantheorie en/of
literatuurgeschiedenis krijgt 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 in het najaar gelezen;
José Saramago
Dola de Jong
Auke Hulst

Stad der blinden
En de akker is de wereld
Kinderen van het ruige land

Lesdagen;

2020: 28/9, 30/11 en 21/12
2021: 25/1, 22/2, 29/3 en 26/4.

Locatie:

‘t Paradies
Munsterstraat 61 Roermond

Let op:
Degenen die de cursus al volgden, dienen zich opnieuw op te
geven.
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CURSUS
WANDELEN MET OPEN OOG EN OOR VOOR DE NATUUR

6 Lessen/wandelingen, kosten € 30,-Cursusleider: Mevrouw Angelique Aelen-Giessen
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 en volgende wandelingen zal via de
wandelapp bekend worden gemaakt en op de website worden
gezet.
Wandel/lesdagen: 2020: 14/9, 5/10, 2/11,

2021: 8/2, 1/3, 12/4.

Let op:
Degenen die de cursus al volgden, dienen zich opnieuw op te
geven.
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CURSUS

MUZIEK - LUISTEREN

4 Muziek - luister - ochtenden óf – middagen.
Kosten € 40,-Cursusleider: mevrouw Rose-Marie Hendrikx
Lestijd:
vrijdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur: groep 1
óf
vrijdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur: groep 2
én 2e vrijdagmiddag, zolang de coronamaatregelen
van kracht zijn: groep 3.
Tijdens deze ochtend of middag luisteren we naar
“VIVA OPERA”.
Opera is en blijft een bijzondere kunstvorm waar muziek en theater
volledig versmelten en waar de magie van de stem je meesleept en
vervoert.
In deze luistercursus word je met vele luister- en beeldfragmenten
ondergedompeld in deze fascinerende wereld.
De belangrijkste operacomponisten komen aan bod evenals 2
toppers uit de operageschiedenis.
Data: 9 oktober
Opera in de barok en de klassieke periode
20 november
Cosi fan tutte van Mozart
5 februari
Opera in de romantiek
19 maart
Carmen van Bizet
Locatie: ’t Paradies, Munsterstaat 61, Roermond
2e vrijdagmiddag: 23 oktober, 4 december, 12 februari, 2 april
Let op:
In verband met de coronamaatregelen duidelijk aangeven of u
de cursus ’s morgens of ’s middags wilt volgen.
Het is niet mogelijk om tussentijds te wisselen van dagdeel.
Er kunnen 45 deelnemers per dagdeel de cursus volgen.
VOL = VOL
Let op:
Degenen die de cursus al volgden, dienen zich opnieuw op te
geven.
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CURSUS

‘WAT IS SCHOONHEID’.

6 lessen op woensdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur
Kosten € 75,- voor 6 lessen.
De cursus wordt gegeven door de heer Harry Frijns.
Hij heeft voor het KVG o.a. de lezingen over Picasso en
Mondriaan gegeven.
De cursus bestaat uit 12 lessen:
6 lessen in 2020 – 2021 en 6 lessen in 2021 – 2022.
Er wordt met 2 groepen van 25 personen gestart.
Men geeft zich op voor groep 1 of 2.
Het is niet mogelijk een les in te halen bij de andere groep.
Lesdagen 2020 – 2021:
Groep 1
16 september
14 oktober
18 november
10 februari
17 maart
14 april

Groep 2
30 september
28 oktober
2 december
24 februari
31 maart
21 april

Locatie: ’t Paradies, Munsterstraat 61, Roermond

VOL = VOL
Let op: Degenen die zich al opgegeven hebben, moeten zich
nogmaals opgeven, met vermelding in welke groep de cursus
gevolgd wordt.
15

Introductie van de cursus
WAT IS SCHOONHEID?
(En waarvoor wordt zij gebruikt?)
Op de vraag wat schoonheid is moet men het antwoord schuldig
blijven, omdat schoonheid zonder subject, - dus zonder jou –, niet
kan bestaan. Zij zit dus niet in het natuurverschijnsel of het
kunstwerk maar in non-verbale communicatie tussen hen en jou.
In lezing 2 wordt hier uitgebreid op in gegaan en de conclusie
getrokken dat zij op zintuiglijk vlak een soort mystieke
eenheidservaring is die door de filosoof Immanuel Kant omschreven
wordt als “belangeloos welbehagen”
Maar hier blijft het niet bij. Schoonheid wordt ook voor hele andere
doeleinden gebruikt zoals het streven naar roem, aanzien, macht,
vertier, enz. En dat niet alleen door de kunstenaar maar door alle
betrokkenen.
In lezing 3 en 4 wordt uit de doeken gedaan hoe de geestelijke en
wereldlijke leiding kunst gebruikt om hun mens- en wereldbeeld op
een pakkende manier aan het volk duidelijk te maken.
En dat kan op 3 verschillende manieren, de geest verheffen,
medeleven oproepen of de fantasie prikkelen. Deze 3 effecten
worden niet zozeer bereikt door het verhaal dat verteld wordt, maar
veel meer door de schilderstijl waarin dat verhaal uitgebeeld wordt.
Als we die stijlen door de eeuwen heen bekijken zien we enerzijds
perioden waarin het realisme losgelaten wordt en dan weer
perioden waarin men het opnieuw ontwikkelt.
In de 5e en 6e lezing wordt uitgebreid stilgestaan bij de culturele en
psychologische motieven achter deze cyclische bewegingen tussen
realisme en abstractie.
In het najaar van 2021 gaat de cyclus verder met nog 6 lezingen.
Harry Frijns
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CLUBS
BRIDGECLUB
Kosten € 15,Begeleid door mevrouw Sonja Boon.
Tijd: vrijdagmiddag van 13.30 tot 16.30 uur.
Dringend verzoek om 13.15 uur aanwezig te zijn.
Locatie: ’t Paradies, Munsterstraat 61, Roermond.
Data: 2020: 18/09, 16/10 en 13/11
2021: 15/01, 19/02, 12/03, 16/04 en 21/05
U kunt zich opgeven bij Sonja Boon,
Telefonisch 06-1221 2900 of per mail sm.boon@ziggo.nl
Degenen die al lid van de bridgeclub zijn, dienen zich ook weer
op te geven.
Indien het aantal leden het maximum heeft bereikt, zal in verband
met de beschikbare ruimte, een reservelijst worden aangemaakt.
Betaling vóór de eerste bridgemiddag op 18 september 2020
op bankrekening NL55RABO 0144 1416 47
t.n.v. KVG Roermond o.v.v. Bridgeclub
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FIETSCLUB
O.l.v.
mevrouw Annie Heussen-van de Kerkhof
mevrouw Marie-José Dols-Smeets

(0475) 31 99 13
(0475) 40 10 11

Elke dinsdagochtend om 9.30 uur start een fietstocht vanaf het
Bisschop Schrijnenplein, Roermond.
Ter plekke wordt de lengte van de route vastgesteld, afhankelijk van
het weer.
Iedereen is welkom, er zijn geen vaste leden.
Elke 1e dinsdag van de maand is er een lange tocht.
.
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WANDELCLUB
O.l.v. mevrouw Riet Hanssen.
Tel. 06 5577 4656, riet.hanssen@gmail.com
Voor het vijfde jaar op een rij gaat de wandelclub weer van
start. Eenmaal per veertien dagen op dinsdag in de oneven
weken. De gemiddelde afstand is 10 -12 km.
We vertrekken om 10.00 uur vanaf NS station Roermond.
Afhankelijk van de route kan het vertrekpunt anders zijn en
reizen we per trein of auto.
Onderweg is niet altijd horeca aanwezig.
Neem dus mee: drinken, een boterham of anderszins.
Denk wel aan goed wandelschoeisel.
Iedereen is welkom. Laat wel even weten of je mee wilt
wandelen door middel van een berichtje.
Bij autovervoer is een klein bedrag (€ 2,50) verschuldigd
voor de chauffeur. De week vóór een wandeling krijgt iedereen
die zich gemeld heeft bericht over het vertrekpunt.
Data:
2020
8 en 22 september
6 en 20 oktober
3 en 17 november
1, 15 en 29 december
2021
5 en 19 januari
2 en 17 (woensdag! i.v.m. carnaval ) februari
2, 16 en 30 maart
13 en 27 april,
11 en 26 mei (woensdag i.v.m. Pinksteren ) tevens slotmiddag.
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HANDWERKCLUB
O.l.v. Mevr. Annie Jeurissen (0475) 31 83 71
De club komt twee keer per maand op dinsdagmiddag bij
elkaar bij één van de leden thuis van 14.00 – 16.00 uur.
De gemaakte handwerken worden verkocht op
Openingsdag en Kerstviering.
Er is volop keuze: zoals gastendoekjes, slabbetjes,
dekservetten, diverse kerstartikelen, kaarten, enz.
Met de opbrengst van deze verkoop dragen de dames
van de Handwerkclub en u een steentje bij voor het
project van de werkgroep Melania-Roermond
Handwerkt u graag? Dan bent u bij ons van harte
welkom. De handwerkclub zoekt nog steeds nieuwe
leden. Bent u niet in de gelegenheid te komen dan is er
ook een mogelijkheid om thuis gastendoekjes enz. te
borduren. Wij leveren het materiaal.
Voor meer informatie: Annie Jeurissen
en Aske van Ewijk. (0475) 49 63 66
“ Vrouwen met aids verbouwen rijst”

Zie ook informatie op bladzijde 24 en 25 van het
jaarboekje
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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.
Bent u ziek, of is een ander lid ziek: geef dat door.
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) 31 99 13

EXCURSIES
O.l.v.
mevrouw Anke van der Avoort
(06) 434 54 778
mevrouw Elly Jansen-Geraets
(0475) 420114 tot oktober
mevrouw Annie Mooren -Thissen (0475) 33 08 68
in samenwerking met de commissieleden:
mevrouw Dinie Delescen
(06) 53 949 513
mevrouw Margriet Larik
(0475) 40 24 45
Dit jaar verloopt alles anders en staat alles op losse
schroeven. Met het oog op onze eigen veiligheid en
gezondheid worden er voorlopig geen excursies, dagtochten
en voorjaarsreis gepland.
De komende maanden houden we het klein en dichtbij huis in
Roermond. De evenementen die we organiseren zijn
bereikbaar te voet, met de fiets en de eigen auto.
Afhankelijk van hoe het Covid-19-virus zich ontwikkelt, hebben
we een viertal activiteiten in de planning tot en met Kerst.
Voor 2021 wachten we de RIVM-maatregelen af en passen
daar onze excursies op aan.
In verband met de coronamaatregelen kunt u zich uitsluitend
via e-mail opgeven bij Annie Mooren: anniemooren@planet.nl
of telefonisch (0475) 33 08 88.
Betaling dient te geschieden door storting
op rekeningnummer: NL74 RABO 0144 1218 08
t.n.v. KVG Roermond afd. Excursies.
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FILM
Wij weten nog niet welk effect de coronamaatregelen zullen
hebben op onze filmmiddagen.
Kijk hiervoor vanaf oktober op onze website en in het
convocaat.
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.
U kunt zich uitsluitend telefonisch opgeven bij Annie Mooren,
telefonisch (0475) 33 08 68
of per e-mail anniemooren@planet.nl. Betalen is aanmelden.
U dient uitsluitend per bank te betalen op rekening
NL74 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.
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K V G - KOFFIEMORGEN
De maandelijkse KVG-Koffiemorgen in ’t Paradies, op de
eerste woensdag van de maand, gaat voorlopig tot januari
NIET door i.v.m. corona.

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.
Op deze wijze werken we allen elke maand eensgezind
aan de vijf pijlers van het KVG:
Emancipatie
Educatie
Gezondheid
Ontspanning
Mondiale vorming

Het inschrijven voor excursie en film gaat per telefoon of
per e-mail, dus niet meer in ’t Paradies tijdens de
Koffiemorgen.
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Stichting
Melania
Ontwikkelingssamenwerking
ondersteunt
kleinschalige, duurzame vrouwenprojecten en financiert al bijna 100
jaar ondernemende vrouwen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika.
Met de opbrengst van landbouw, veeteelt of ambachtelijk werk kunnen
ze hun gezin onderhouden en hun kinderen naar school sturen.
De één- of twee jaar durende projecten, uit plaatselijk initiatief
ontstaan, worden gedragen en voortgezet door de lokale bevolking.
Ze helpen vrouwen hun positie te verbeteren binnen de eigen cultuur.
Zij zijn een start naar onafhankelijkheid en zelfstandigheid.
Melania is een vrijwilligersorganisatie, wat betekent, dat bijna al het
geld ten goede komt aan de projecten. Slechts een klein bedrag is
nodig voor administratie.
Vanuit de verbondenheid met vrouwen over de hele wereld probeert
Stichting Melania meer vrouwen tot het besef te brengen hoezeer
ontwikkeling samenhangt met onze samenleving, zo ook met het
KVG-Roermond. Het contact tussen vrouwen hier en daar staat
voorop.
De Werkgroep Melania-Roermond heeft in 2019 een nieuw project
geadopteerd:
Vrouwen met AIDS verbouwen rijst (AF-UG-81)

Zie:www.kvg-roermond.nl /melania

Vijfentwintig vrouwen met AIDS krijgen een landbouw technische
training én een training in ondernemerschap. Ze gaan rijst verbouwen,
oogsten, malen, verpakken en verkopen. Deze activiteit zorgt voor
meer inkomen, waardoor vrouwen beter in hun basisbehoeften kunnen
voorzien (medicatie, kleding, eten) en hun kinderen naar school
kunnen sturen.
Als collectief bewerken de vrouwen ongeveer 2 ha. Na 3 maanden kan
al voor de eerste keer geoogst worden. De helft van de opbrengst
wordt weer geïnvesteerd in het project en de andere helft verdeeld
zodat de vrouwen individueel een klein bedrijfje kunnen starten. Ze
worden aangemoedigd om te sparen en elkaar een lening te
verstrekken voor hun onderneming (roulerend fonds).
De groep stelt teamleidsters aan, die adviseren, de activiteiten volgen
en begeleiden.
NB: dit project heeft de afgelopen maanden te kampen met veel
tegenslagen: droogte, sprinkhanen, overstromingen en nu ook nog
Covid-19.
Gevraagd bedrag: € 1.960,-. Looptijd: 1 jaar
Waar?: Nyakasanga Ward, Kasese District, Oeganda
***
De Werkgroep Melania-Roermond en de Handwerkclub zetten zich
gezamenlijk in voor de vrouwenprojecten. De werkgroep krijgt haar
inkomsten uit de opbrengst van donaties, de verkoop van handwerken
en de kienmiddag.
U kunt ook Melania-Roermond steunen door donateur te worden.
U ontvangt dan jaarlijks een acceptgiro. Iedere andere geldelijke
ondersteuning is van harte welkom.
Bankrekening: NL61 RABO 0144 1597 75 t.n.v. Melania-Roermond,
Heerbaan 46, Posterholt
De werkgroep: Aske van Ewijk en Nadine Cos
Wilt u meer weten? Neem contact met:
Aske van Ewijk-Spanjer, Parklaan 3, 6088 AK Roggel,
tel. (0475) 49 63 66.
e-mail: askespanjer@gmail.com
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 voor gemaakte kosten.
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WEBSITE: www.kvg-roermond.nl
In verband met coronamaatregelen
programma-aanbod onder voorbehoud.

is

ons

Via convocaat en onze website houden wij u op de
hoogte van onze activiteiten.
Om te zien of er wijzigingen in het programma zijn:
kijk op: www.kvg-roermond.nl/nieuws.
_____________________________________________
De website is gebruiksvriendelijk opgezet.
Hier vindt u relevante en recente informatie over onze
activiteiten.
Ook verschijnen er verslagen en fotoreportages van
excursies en evenementen.
Alle gegevens in dit jaarboekje zijn ook te vinden op de
website.
Tevens zijn alle convocaten op de website te lezen.

De website van het KVG Roermond wordt
verzorgd door de dames Zus Smeets en Riet van Herten.
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ALGEMEEN
Elk lid ontvangt van september t/m mei een convocaat.
Elk lid ontvangt bij het begin van het verenigingsjaar het
nieuwe jaarprogrammaboekje.
De gegevens in dit programmaboekje zijn onder voorbehoud.
Raadpleeg daarvoor ook de maandelijkse convocaties 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 vereniging is niet aansprakelijk voor enigerlei schade aan
goederen of personen ontstaan tijdens KVG activiteiten.
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Naar welk rekeningnummer moet u overmaken
voor diverse activiteiten:
NL55 RABO 0144 1416 47

t.n.v. KVG Roermond

Contributie
Clubs
Cursussen
-------------------------------------BETALEN IS AANMELDEN en dat geldt voor:
Openingsdag
Kerstviering
Nieuwjaarsreceptie
Sluitingsdag

_____________________________________________
____________________________________________
NL74 RABO 0144 1218 08
Excursies
Film
Voorjaarsreis
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t.n.v. KVG Roermond

Privacy Protocol
KVG Roermond hecht veel waarde aan de bescherming van uw
persoonsgegevens. In dit Privacy Protocol willen we heldere en
transparante
informatie
geven
over
hoe
wij
omgaan
met
persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom
zorgvuldig om met persoonsgegevens. KVG Roermond houdt zich in alle
gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de
Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
- Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het
doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type
persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy Protocol;
- De verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die
gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor
ze worden verwerkt;
- Met uw uitdrukkelijk toestemming uw persoonsgegevens
verwerken, voor het doel waarvoor ze nodig zijn;
- Met uw uitdrukkelijk toestemming foto’s, films en dergelijke kunnen
gebruiken ter illustratie in ledenbladen of op de website van de
vereniging en andere schriftelijke informatie, zoals uitnodigingen
voor activiteiten van KVG;
- Passende technische en organisatorische maatregelen hebben
genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens
gewaarborgd is;
- Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit
nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn
verstrekt;
- Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens,
u hierop willen wijzen en deze respecteren.
Als KVG Roermond zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw
persoonsgegevens.
Indien u na het doornemen van ons Privacy Protocol, of in algemenere zin,
vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kunt u contact
opnemen met mevrouw Loes Schouten.
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ACTIVITEITENKALENDER
Op iedere onderstreepte datum is er een KVG-activiteit
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