KVG JAARBOEKJE 2021-2022

Voorwoord
Beste leden,
Een nieuw seizoen, 2021-2022, breekt aan met hopelijk nieuwe kansen
voor ons vrouwengilde.
Verwachtingsvol kijken we uit om elkaar weer te ontmoeten na een
lange rustige periode van veel annuleringen van activiteiten. Het einde
van de coronacrisis lijkt in zicht. Onze vereniging komt weer tot leven.
Het bestuur heeft ook dit jaar weer een gevarieerd programma
samengesteld: educatieve cursussen en lezingen, films, gezellige
uitstapjes en excursies, sportieve activiteiten en ons maandelijks
ontmoetingsmomentje onder het genot van een kopje koffie. Met volle
energie gaan we het verenigingsjaar tegemoet en nu maar hopen dat
we al onze geplande activiteiten daadwerkelijk kunnen uitvoeren. Wij
zijn er klaar voor!
We gaan ervan uit dat steeds meer mensen gevaccineerd zijn,
waardoor het aantal coronabesmettingen zullen afnemen. Maar
voorzichtigheid blijft geboden, het virus is onvoorspelbaar en nieuwe
varianten blijven zich aandienen. Voor een aantal activiteiten zal een
coronatoegangsbewijs nodig zijn. Daar zult u te zijner tijd via de
convocaten meer van horen. Het is ook belangrijk om de website
regelmatig te raadplegen.
Het bestuur hoopt dat u dit KVG-jaar heel erg gaat genieten van alle
samenkomsten. Wij wensen u een inspirerend en bovenal gezond
verenigingsjaar toe.
Willemien Dirkx, voorzitter
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PROGRAMMA–OVERZICHT

2021 - 2022

Alle activiteiten vinden plaats in ’t Paradies, tenzij anders vermeld.
De film draait in Foroxity.

AUGUSTUS 2021
Dinsdag 31 augustus KVG-dag 14.00 uur
Informatie-middag en presentatie jaarprogramma
en kennismaking nieuwe leden
Het inschrijven voor de Openingsdag (en andere
evenementen), excursie, film, cursussen en clubs dient per
telefoon of per e-mail te gebeuren.
SEPTEMBER 2021
Do

23

Openingsdag
Gasterij Aerwinkel in Posterholt

11.00

Vr

24

Film

14.00

28 – 29 - 30 september: 3 -daagse busreis provincie Utrecht.
OKTOBER 2021
Di

5

Alg. Ledenvergadering
aansluitend lezing door de GGD

14.00

Di

12

Lezing ‘Albrecht Dürer’
Door dhr. Luc Laudi

14.00

HERFSTVAKANTIE 17 - 25 OKTOBER
Vr
29
Film
Excursie……………….

14.00
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PROGRAMMA–OVERZICHT

2021 - 2022

Alle activiteiten vinden plaats in ’t Paradies, tenzij anders vermeld.
De film draait in Foroxity.

NOVEMBER 2021
Wo

3

KVG - Koffiemorgen
Verkoop Melania producten

10.30 uur
11.00

Ma

22

Lezing ’Nederland Leest’
door dhr. Paul van Dooren

14.00

Vr

26

Film

14.00

Excursie…………….

DECEMBER 2021
Wo

1

KVG - Koffiemorgen

10.30

Di

7

Lezing ‘Dementie en Mantelzorg’ 14.00
door dhr. Spapens/Verheggen

Vr

10

Film

Do

16

Kerstviering
De locatie wordt nog bekendgemaakt.

14.00

KERSTMIS
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PROGRAMMA-OVERZICHT

2021 – 2022

Alle activiteiten vinden plaats in ’t Paradies, tenzij anders vermeld.
De film draait in Foroxity.

JANUARI 2022
Vr

7

Nieuwjaarsreceptie

14.00 uur

Vr

21

Lezing, ‘Met eigen ogen kijken’
door dhr. Tof Thissen

14.00

Vr

28

Film

14.00

Excursie ………….

FEBRUARI 2022
Wo

2

KVG - Koffiemorgen

Di

8

Lezing ‘Roermondse Straatnamen’ 14.00
door dhr. Fons van de Broek

14 -16
Vr

25

10.30

CARNAVAL
Film

14.00

Excursie …………
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PROGRAMMA-OVERZICHT

2021 – 2022

Alle activiteiten vinden plaats in ’t Paradies, tenzij anders vermeld.
De film draait in Foroxity.

MAART 2022
Wo

2

KVG - Koffiemorgen

10.30 uur

Di

8

INTERNATIONALE VROUWENDAG

Do

10

Lezing ‘Joden in Roermond van 1275-2017'
door dhr. Hein v.d. Bruggen
14.00

Di

15

Kienen Melania

14.00

Vr

25

Film

14.00

Excursie ……………..
APRIL 2022
Wo

6

KVG - Koffiemorgen

Do

7

Lunch voor 80+
Locatie wordt nog bekendgemaakt

Di

12

Lezing ‘Frankrijk’
door mevr. Peggy Boessen

17-18
27

10.30

14.00

PASEN
KONINGSDAG

Vr
29
Film
Excursie ……………

14.00
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PROGRAM MA-OVERZICHT

2021 - 2022

Alle activiteiten vinden plaats in ’t Paradies, tenzij anders vermeld.
De film draait in Foroxity.

MEI 2022
Wo

4

KVG - Koffiemorgen

Vr

13

Lezing ‘De Vuurvogel’
14.00
door mevr. Rose-Marie Hendrikx

Do

19

Sluitingsdag
Locatie wordt nog bekend gemaakt

Do

26

HEMELVAARTSDAG

Vr

27

Film

10.30 uur

14.00

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

Doordat Corona nog niet geheel verdwenen is, kunnen
sommige regels mogelijk nog (gaan) gelden.
Bijvoorbeeld beperken van het aantal deelnemers of zelfs
het afzeggen van bepaalde activiteiten.
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CURSUSSEN
Mevrouw A.M. van Bemmel-Tinholt
(Bestuurslid cursussen)
Informatie en inschrijving per e-mail:
a.m.vanbemmel@gmail.com,
of telefonisch: (0475) 54 25 02.
Iedereen is pas ingeschreven na aanmelding en betaling
van het cursusgeld. Er dient per bank betaald te worden
vóór aanvang van de eerste les.
Banknummer NL55 RABO 0144 1416 47
t.n.v. KVG Roermond o.v.v. naam en cursus
Leden die reeds deelnamen aan een cursus en deze
willen vervolgen, dienen zich opnieuw aan te melden.
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 (IVN)
Muziek luisteren
Wat is schoonheid
Al deze cursussen zijn onder voorbehoud,
i.v.m. met coronamaatregelen.
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CURSUS

LITERATUUR

7 Lessen: op maandag van 14.00 tot 16.00 uur.
Kosten € 48,-Cursusleider: dhr. Paul van Dooren, oud-docent Nederlands aan
scholengemeenschap St. Ursula te Horn.
Een cursus van 7 bijeenkomsten, waarin gezamenlijk literaire
werken gelezen en besproken worden. Er wordt ook romantheorie
en/of literatuurgeschiedenis onder de aandacht gebracht. 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;
Robbert Welagen
Raam, sleutel
Gerda Blees
Wij zijn licht
Benny Lindelauf
Hele verhalen over een halve soldaat
John Steinbeck
Ten oosten van Eden
Italo Calvino
De onzichtbare steden
W.F. Hermans
Nooit meer slapen
Bernard Malamud
De fikser
(in 2022)
2021
27 september
25 oktober
20 december

2022
31 januari
21 februari
21 maart

en 25 april

Let op: Leden die de cursus al volgden, dienen zich opnieuw
op te geven.
Degenen, die zich vorig jaar aangemeld hebben, hoeven geen
cursusbedrag te betalen i.v.m. het niet kunnen volgen van de
cursus vorig jaar.
Locatie: ’t Paradies, Munsterstraat 61 Roermond.
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CURSUS
WANDELEN MET OPEN OOG EN OOR VOOR DE NATUUR

6 Lessen/wandelingen op maandag van 13.30 tot 16.30 uur.
Kosten € 30,-Onder leiding van: Mevrouw Angelique Aelen-Giessen,
I.V.N. natuurgids
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 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.
2021: 6 september , 4 oktober, 1 november
2022: 7 februari,
7 maart, 4 april
Let op: Leden die de cursus al volgden, dienen zich
opnieuw aan te melden.
Degenen, die zich vorig jaar aangemeld hebben, hoeven geen
cursusbedrag te betalen i.v.m. het niet kunnen volgen van de
cursus vorig jaar.
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CURSUS

MUZIEK - LUISTEREN

4 Muziek luistermiddagen, op vrijdag van 14.00 tot 16,00 uur.
Kosten € 40,-Cursusleider: mevrouw Rose-Marie Hendrikx
Tijdens deze 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
én 2 toppers uit de operageschiedenis.
15 oktober: Opera in de barok en de klassieke periode
19 november: Cosi fan tutte, van Mozart
18 februari: Opera in de romantiek
1 april:
Carmen, van Bizet
Let op
Leden die de cursus al volgden, dienen zich opnieuw
aan te melden.
Degenen, die zich vorig jaar aangemeld hebben, hoeven geen
cursusbedrag te betalen i.v.m. het niet kunnen volgen van de
cursus vorig jaar.
Locatie: MFC ’t Paradies, Munsterstaat 61, Roermond.
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CURSUS

‘WAT IS SCHOONHEID’

3 Lessen, op woensdag van 14.00 tot 16.00 uur.
De cursus wordt gegeven door dhr. Harry Frijns.
Hij heeft voor het KVG o.a. de lezingen over Picasso en
Mondriaan gegeven.
De cursus, die onderbroken werd door corona, bestaat uit
nog 3 lessen in 2021.
De vervolg-cyclus van 6 lessen zal in het convocaat van
november worden vermeld.
Er wordt met 2 groepen van 25 personen gewerkt.
Is niet meer bekend tot welke groep u hoort, neem contact
op met de cursusleider.
Voor wie bij groep 1 was:
22 september
20 oktober
17 november
Voor wie bij groep 2 was:

6 oktober
3 november
1 december

Let op
Leden die de cursus al volgden, dienen zich opnieuw
aan te melden.
Voor deze 3 lessen hoeft niet betaald te worden.
Dit i.v.m. de lessen die vorig jaar niet door konden gaan.
Het is niet mogelijk om een les in te halen in een andere
groep.
Locatie: MFC ’t Paradies, Munsterstraat 61, Roermond.
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WAT IS SCHOONHEID?
(en waarvoor wordt zij gebruikt?)
We starten natuurlijk met een kleine samenvatting van wat
we vorig jaar gehad hebben.
Vergeet niet de drie schema’s mee te nemen, want daar
staat het verhaal ook op. Als het geheugen dan weer
opgefrist is, gaan we met de volgende onderwerpen aan de
slag.
Door schilderkunst kunnen we op drie manieren
aangesproken worden. Een schilderij kan onze geest
verheffen, ons medeleven oproepen of onze fantasie
prikkelen.
Deze drie effecten worden niet bereikt door het verhaal dat
verteld wordt, maar door de schilderstijl, waarin dat verhaal
uitgebeeld wordt.
Jullie gaan dit in de vierde lezing zelf beleven met een
huiselijk tafereel en een oorlogsscène.
Als we deze drie 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 vijfde en zesde lezing wordt uitgebreid stilgestaan bij
de culturele en psychologische motieven achter deze
cyclische bewegingen tussen realisme en abstractie.
Harry Frijns
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CLUBS
BRIDGECLUB
Kosten € 15,Begeleid door mevrouw Sonja Boon.
Op vrijdag van 13.30 tot 16.30 uur.
Dringend verzoek om 13.15 uur aanwezig te zijn.
Data: 2021: 17 september
22 oktober
12 november

2022: 14 januari
11 februari
18 maart
22 april
20 mei
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 17 september 2021
op bankrekening NL55 RABO 0144 1416 47
t.n.v. KVG Roermond o.v.v. Bridgeclub
Locatie: ’t Paradies, Munsterstraat 61, Roermond.
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FIETSCLUB
Onder leiding van:
Mevrouw Marie-José Dols-Smeets
(0475) 40 10 11
én Mevrouw Annie Heussen-van der Kerkhof (0475) 31 99 13
Iedere 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 fietstocht.
Wij vragen € 5,- per jaar van iedere fietsdeelnemer voor
kaarten en attenties enz. voor leden die ziek zijn of iemand
verliezen.
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WANDELCLUB
‘KOM, LAAT ONS GAAN DWALEN, IK WEET DE WEG’
Medio september starten we weer met onze wandelingen maar
dan wel in een nieuw jasje. Hoe gaat het eruitzien?
Vanaf 14 september 2021 tot en met 25 mei 2022 wordt er bijna
elke dinsdag gewandeld in een groep van maximaal 10
personen.
Riet Hanssen neemt 18 wandeltochten voor haar rekening met
afstanden tussen de 10 en 14 km.
Marja van de Ven 9 wandeltochten tussen de 8 en 10 km.
10 dinsdagen staan nog open. Mocht iemand ervoor voelen om
die in te vullen, meld je dan bij Riet.
Om zoveel mogelijk wandelaars een gelegenheid te bieden is
aanmelden voor een wandeling noodzakelijk en wel uiterlijk
zondag 20.00 uur voor de betreffende dinsdag en bij de persoon
die de wandeling leidt. Maandags wordt dan per mail de info
verstrekt over de startplaats.
WANDELDATA met Riet:
14 en 28 september, 19 oktober, 2, 16 en 30 november,
14 en 28 december, 18 januari, 1 en 15 februari,
1, 15 en 29 maart, 12 en 26 april, 10 en 24 mei.
met Marja:
21 september, 12 oktober, 9 november, 7 december,
11 januari, 8 februari, 8 maart, 5 april, 3 mei.
Niet gewandeld wordt er op: 5 en 26 oktober, 23 november, 21
december, 4 en 25 januari, 22 februari, 22 maart, 19 april en 17
mei. Tenzij iemand zich hiervoor alsnog aanmeldt.
Riet 10 -14 km. Riet.hanssen@gmail.com / tel. 06 5577 4656
Marja 8 -10 km. Marja@fransvandeven.nl / tel. 06 3401 2465
Let op: goed wandelschoeisel is ook noodzakelijk. Neem iets te eten en
te drinken mee. Horeca is veelal afwezig. In de regel starten de
wandelingen om 10.00 uur. Eindtijd niet aan te geven i.v.m. onvoorziene
omstandigheden. Als de startplek per auto te bereiken is, kan men
onderling afspreken om mee te rijden tegen een vergoeding van € 2.50.
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HANDWERKCLUB
Onder leiding van mevrouw Annie Jeurissen.
De club komt twee keer per maand op dinsdag bij één van de leden
thuis bij elkaar van 14.00 tot 16.00 uur. De gemaakte handwerken
worden verkocht op de jaarlijkse verkoop en Kerstviering.
De eerste bijeenkomst is op dinsdag 14 september bij Annie.
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 u het materiaal.
In het afgelopen seizoen is er door alle corona maatregelen niet veel
verkocht. We hopen in dit seizoen op een beter resultaat. De verkoop
van de gemaakte handwerken is verschoven naar de Koffiemorgen op
woensdag 3 november. We hopen alsnog op een leuk resultaat. Er
is zoals altijd volop keuze: gastendoekjes, slabbetjes, dekservetten,
tafelkleden, diverse kerstartikelen, kaarten, enz.
Met de opbrengst van deze verkoop dragen de dames van de
Handwerkclub en u een steentje bij voor een nieuw project van de
werkgroep Melania-Roermond

Zie ook onze informatie over Melania op pagina 23 en 24.
Voor meer informatie: Annie Jeurissen (0475) 31 83 71
Aske van Ewijk (0475) 49 63 66
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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: wilt u dit dan
doorgeven?
Weet u iemand die voor een bezoek in aanmerking komt en
dat ook fijn vindt, wilt u dat dan laten weten aan een
bestuurslid.
Tot nu toe heeft mevrouw Annie Heussen-van de Kerkhof
deze taak gedurende vele jaren met veel toewijding op zich
genomen.
Nu mag een ander het van haar overnemen.
Wij zijn nog op zoek naar haar opvolger.

Ravenna
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EXCURSIES
Onder leiding van:
Mevrouw Anke van der Avoort
06 4345 4778
Mevrouw José Brouns
(0475) 33 47 56
Mevrouw Annie Mooren-Thissen
(0475) 33 08 68
in samenwerking met de commissieleden:
Mevrouw Dinie Delescen
06 5394 9513
Mevrouw Margriet Larik
(0475) 40 24 45
In verband met de versoepelingen rondom het Covid-19
virus gaan we voorzichtig starten met het organiseren van
excursies en evenementen.
In 2021 blijven we dicht bij huis in Nederland en zijn de
evenementen bereikbaar te voet, met de fiets en de eigen
auto.
Excursies en evenementen kunnen alleen bezocht worden
op vertoon van een vaccinatiebewijs. Daar waar het
anderhalve meter afstand houden niet realiseerbaar is, is het
verplicht een mondkapje te dragen.
Als er een excursie of evenement kan plaatsvinden, staat
deze op de website vermeld of wordt aangekondigd in het
convocaat van de betreffende maand.
In verband met de geldende coronamaatregelen kunt u zich
uitsluitend via e-mail aanmelden bij Annie Mooren:
anniemooren@planet.nl of telefonisch (0475) 33 08 68.
Betalen = aanmelden
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
Organisatie: mevrouw Netti Spiertz-Versaevel
Contactpersoon: mevrouw Katrijn Szabo.
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 dhr.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 aanmelden,
bij Annie Mooren, via e-mail anniemooren@planet.nl,
of telefonisch (0475) 33 08 68.

Betalen = aanmelden.
Betaling dient te geschieden door storting
op rekeningnummer NL74 RABO 0144 1218 08
t.n.v. KVG Roermond, afdeling Excursies o.v.v. de film.
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K V G - KOFFIEMORGEN
De maandelijkse KVG-Koffiemorgen vindt plaats in
’t Paradies, op de eerste woensdag van de maand.
Locatie: Munsterstraat 61.
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 tijdens de Koffiemorgen.
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Stichting Melania Ontwikkelingssamenwerking,
opgericht in 1921, ondersteunt kleinschalige, duurzame
vrouwenprojecten en financiert al 100 jaar ondernemende
vrouwen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika.
De focus is anno 2021 verschoven van liefdadigheid naar
empowerment. Maar altijd ging en gaat het om onderlinge
verbondenheid: voor en door sterke vrouwen.
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 het project
“Vrouwen met AIDS verbouwen rijst” van de KIPA-groep in het
Kasese District Oeganda geadopteerd.
Deze vrouwen hebben in de afgelopen twee jaren erg veel
tegenslagen gehad. Eerst droogte, sprinkhanen, overstromingen
en in 2020 tot nu de Covid-19. De rijstverkoop is volledig
belemmerd en het gaat met de vrouwen ook niet goed.
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De secretaresse werd ook nog geveld door de Covid.
Hierdoor hebben ze het eindrapport van dit project nog niet
kunnen maken.
We zijn weer naarstig op zoek naar een nieuw project in het
komende seizoen.
De Werkgroep Melania-Roermond en de Handwerkclub zetten
zich gezamenlijk in voor de vrouwenprojecten. Ze krijgt haar
inkomsten uit de opbrengst van donaties, verkoop van
handwerken en de kienmiddag.
Helaas waren we in het afgelopen seizoen door de Covid erg
belemmerd en extra inkomsten zijn dan ook zeer welkom.
U kunt 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.
Wilt u meer weten? Neem contact met:
Aske van Ewijk-Spanjer, Parklaan 3, 6088 AK Roggel,
tel. (0475) 49 63 66 of per e-mail: askespanjer@gmail.com.
Aske van Ewijk
Nadine Cos
Meer informatie op www.kvg-roermond.nl /melania.
Benieuwd naar Melania Nederland en haar projecten?

Op 10 oktober 2021 viert Melania het 100-jarig bestaan.
Zie ook www: melania.nl

Tip van een KVG-lid:
Als ieder lid 10 cent per genoten levensjaar doneert,
is dat geen aderlating, maar maakt voor Melania
een aanzienlijk bedrag.
Wie doet mee?
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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 zónder 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 ná 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 is ons programmaaanbod onder voorbehoud.
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.

26

ALGEMEEN
Elk lid ontvangt bij het begin van het verenigingsjaar het
nieuwe jaarprogrammaboekje.
Elk lid ontvangt van september t/m mei een convocaat.
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
activiteit 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 = AANMELDEN 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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ACTIVITEITEN KALENDER
Op iedere onderstreepte datum is er een KVG-activiteit
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INHOUDSOPGAVE JAARBOEKJE KVG 2021-2022
Voorwoord
Bestuursleden
Programma overzicht 2021-2022

1
2
4

Cursussen
Literatuur
Wandelen IVN
Muziek luisteren
Wat is Schoonheid

9
10
11
12
13

Clubs
Bridgeclub
Fietsclub
Wandelclub RH
Handwerkclub

15
16
17
18

Overige activiteiten
Ziekenbezoek
Excursies
Film
De maandelijkse KVG-Koffiemorgen
Melania

19
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21
22
23

Contributie
Website

25
26

Algemeen
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Belangrijke rekeningnummers

28

Privacy Protocol
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Activiteitenkalender

30

32

Jaarboekje

2021 – 2022
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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.

34

