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September 2021 

 

Liedje 
 
Het duurt altijd langer dan je denkt 
ook als je denkt 
het zal wel langer duren dan ik denk 
dan duurt het toch nog langer 
dan je denkt. 
 
Het is altijd veel duurder dan je denkt 
ook als je denkt 
het zal wel duurder worden dan ik denk 
dan wordt het toch veel duurder 
dan je denkt. 
 
Het kost meer moeite dan je denkt 
ook als je denkt 
het zal wel meer moeite kosten dan ik denk 
dan kost het toch meer moeite  
dan je denkt. 
 
Het duurt veel korter dan je denkt   
ook al denk je                   Matisse 
het zal wel korter duren dan ik denk 
dan duurt het toch 
nog korter dan je denkt. 
    Judith Herzberger 

 

AGENDA 
 
Dinsdag 31 augustus  Informatiemiddag en kennismaking nieuwe leden 
Donderdag 23 september Openingsdag 
Vrijdag  24 september Film 
Dinsdag 28 én woensdag 29 én donderdag 30 september: busreis- naar de provincie Utrecht.  

 

Gildejaar 2021 - 2022 

 

Zie hier het eerste convocaat van het nieuwe verenigingsjaar. 

U krijgt tevens het nieuwe jaarboekje 2021 – 2022 in een knalrood jasje.  

Rood wordt geassocieerd met energie, oorlog, gevaar, kracht, vastberadenheid en ook passie, 

verlangen en liefde. Na een lange tijd van beperkte contacten met familie, vrienden en kennissen 

hopen we weer afleiding, gezelligheid en saamhorigheid te vinden in de komende maanden. 

Hebt u er ook weer zin in? 
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Dinsdag 31 augustus Infomiddag 

Aanvang 14.00 uur. Locatie: ’t Paradies.  
 

Op deze eerste bijeenkomst in het nieuwe Gildejaar heten we 
zowel de nieuwe als de ‘oude’ leden van harte welkom. 
 
Nieuwe leden kunnen zich op deze middag inschrijven en we 
kunnen kennis met elkaar maken onder het genot van een kopje 
koffie. 
Annette van Bemmel (organisator van de cursussen) geeft uitleg 
over de diverse cursussen en u zult de nodige informatie krijgen 
over andere activiteiten die vermeld staan in het jaarboekje. 

 
 

Donderdag 23 september Openingsdag  
Aanvang 11.00 uur 
Kosten € 20,- p.p. 
Locatie: Gasterij Aerwinkel,  Aerwinkelallee 1a, 6061 GT Posterholt tel: 06 83162940 
 
Als de RIVM-maatregelen het toelaten vindt de Openingsdag dit 
jaar plaats op het landgoed Aerwinkel in Posterholt. 
 
Kasteel Aerwinkel – De Gasterij Aerwinkel werd in 1854 gebouwd 
door de bekende bouwmeester Dr. Pierre Cuypers. 
Het neogotische kasteeltje ligt, omgeven door een mooie 
aangelegde tuin, tussen Posterholt en buurtschap ’t Reutje. 
 
Programma: 
11.00 uur ontvangst met koffie, thee en bonbon. 
11.30 uur welkomstwoord door de voorzitter, zij brengt een toast uit op het nieuwe seizoen. 
12.30 uur warm en koude buffet- lunch 

13.30 uur dessert c.q. toetjes-buffet 
14.00 uur Aske van Ewijk zal ons het e.a. vertellen over Melania 
14.15 uur de dames van de handwerkclub verkopen hun prachtige handwerken voor Melania 
15.00 uur sluiting door de voorzitter. 
 
Door het bestuur worden u koffie bij ontvangst en twee drankjes tijdens het samen zijn 
aangeboden. 
Bij ontvangst kunt u bovendien bonnen kopen voor de drankjes die u tijdens de lunch gebruikt. 
Uitsluitend via een pinbetaling kunt u deze bonnen kopen: 
½ bon      = € 1,00 
1 bon       = € 2,00 een kopje koffie of een glas fris 
1 ½ bon   = € 3,00  een latte macchato of cappuccino 
2 bonnen = € 4,00 een glas wijn  

 
Inschrijven kan tot woensdag 15 september 

Betalen = aanmelden 
via bankrekeningnummer: NL55 RABO 01 44 14 16 47 

t.n.v. KVG Roermond, onder vermelding: Openingsdag seizoen 2021- 2022 
 
Als u geen eigen vervoer heeft, kunt u dit onderling regelen.  
U betaalt dan € 2,- p.p. aan de chauffeur. 
Als u wilt wandelen op het landgoed, neem dan makkelijke schoenen mee. 
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Vrijdag 24 september Filmmiddag 
In Foroxity. Aanvang 14.00 uur.  
Prijs p.p. € 10,50. Na afloop is er weer hapje/drankje. 
 
Graag nodigen wij u uit voor de Italiaanse film Picciridda.  
De film speelt  zich af in een Italiaans vissersdorpje in de jaren ’60. Julia is elf 
jaar als haar ouders besluiten hun povere bestaan te verruilen voor een 
zoektocht naar werk en geluk in Frankrijk. Het meisje zelf is geen onderdeel 
van het plan. Zij komt te wonen bij haar grootmoeder, de strenge en schijnbaar 
emotieloze Maria. Lucia wordt gekweld door nostalgische gevoelens over haar 
ouders. Maar naarmate de tijd verstrijkt begint ze belangstelling te krijgen voor 
mannen. Een mysterieuze wereld die ze ver van haar oma wil ontdekken. 
Gedreven door nieuwsgierigheid verliest Julia op een dag haar kinderlijke 
onschuld aan een afschuwelijk familiegeheim.  
Piccirida werd door pers en filmprofessionals geprezen als een meesterwerk in de beste Italiaanse 
traditie.  
 
Verdere inleiding laten we graag over aan dhr. Verheul. 
U kunt zich vóór woensdag 22 september telefonisch of per e-mail aanmelden bij Annie Mooren 
tel. 33 08 68 of per e-mail anniemooren@planet.nl. 
Wilt u het geld overmaken o. v. v. ‘film december’ naar rekening NL74  RABO  0144  1218  08. 
 

 

    Nieuws/ update over onze Melania projecten  
 
 
‘Vrouwen met AIDS verbouwen rijst’, het verleden jaar geadopteerd project in Oeganda, heeft het zwaar. 
Covid-19 maakt ook daar veel slachtoffers. Na droogte, sprinkhanen en overstromingen heeft het project al 
maanden te maken met een totale lockdown die het dagelijkse leven lam legt. Scholen en kerken zijn 
gesloten, groepen mogen niet bij elkaar komen. Daar bovenop  liggen leden van het project in het 
ziekenhuis waar de zorg vaak ontoereikend is.  
Wij hopen op betere tijden voor de Oegandese vrouwen. 

 
 

 

We zijn altijd op zoek naar fondsen én donateurs voor een nieuw  project. Interesse? 

Zie programmaboek blz. 25 en 26 voor meer informatie over Melania. 
                    Aske van Ewijk en Nadine Cos 

 

Tip van een KVG-lid 
Als ieder 10 cent per genoten levensjaar doneert, is dat geen aderlating, 

maar het maakt voor Melania een aanzienlijk bedrag. 
 

Wie doet mee? 

mailto:anniemooren@planet.nl
https://melania.nl/project/14206/
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       in Memoriam 

     Mevrouw Francine Hendrix,   lid, overleden op 12 juli, 76 jaar 

     Mevrouw Tiny Schoenmakers, lid, overleden op 20 juli, 80 jaar.      
  

 

Omdat het kort dag is en omdat u misschien toch óók interesse hebt, brengen we dit reisje nog eens extra 
onder uw aandacht via dit convocaat. De uitgebreide informatie staat op de website.  

U kunt zich nog tot dinsdag 7 september aanmelden! 

Driedaagse busreis naar de provincie Utrecht 
Reissom € 385,- 

Dinsdag 28 - woensdag 29  en donderdag 30 september 2021. 
 
Dinsdag 28 september om 09.00 uur vertrek vanaf de busparkeerplaats bij NS-station Roermond.  
Op de Posbank bij Arnhem is de eerste koffiestop.  
Vervolgens doorreis naar de Pyramide bij Austerlitz voor de lunchpauze. 
Aansluitend volgt een bezichtiging en rondleiding in Slot Zuylen in Oud Zuilen, nabij de stad Utrecht. 
Tenslotte gaan we naar ons logeeradres. Tijdens deze drie dagen met twee overnachtingen, verblijf in 

Hotel Theater Figi in Zeist. 
Woensdag 29 september. Vertrek naar Maarssen voor een boottocht op de Vecht. De lunch is aan boord. 
’s Middags bezoek en rondleiding in de Heksenwaag in Oudewater. 
’s Avonds - na het diner - mogelijkheid om de musical TINA TURNER  in het Beatrix theater in Utrecht te 
bezoeken. 
Donderdag 30 september. Bezoek aan het Singermuseum in Laren en het Oranjemuseum in Buren. 
De reis sluiten we af met een afscheidsdiner in zaal Geraerts in Grathem, waarna terug naar  Roermond. 
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met en zich aanmelden bij: 
Margriet Larik tel: 0475 – 40 24 45 en Annie Mooren tel: 0475 – 33 08 68 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Inschrijfformulier 
Dit kunt u verzenden naar een van de dames of gebruiken bij telefonische aanmelding. 

Sluitingsdatum aanmelding: dinsdag 7 september 2021 
 
BETALEN = AANMELDEN: 
Naam: 
Adres:         Tel. 
E-mailadres: 
 
O  Ik heb WEL  een geldige museumjaarkaart of een bankgiro loterij VIP kaart  

Ik betaal € 385,- minus € 40,- = € 345,- 
O Ik heb GEEN geldige museumjaarkaart of een bankgiro loterij VIP kaart  

Ik betaal € 385,-  
 
O Ik wil een éénpersoonskamer en betaal € 50,- extra. (beperkt beschikbaar). 
O Ik ben een introducé en betaal € 25,- extra 
O Ik wil de kamer delen met:  
O Ik heb een dieet 
O Ik wil de musical van Tina Turner bezoeken: 

Ik kies voor:    O 1e rang en betaal € 70,95 
    O 2e rang en betaal € 58,95 
    O 3e rang en betaal € 29,95 
 
Mijn totale kosten zijn €…….. 
Deze kosten maak ik over naar bankrekening: NL74 RABO 0144 1218 08 
Ten name van KVG Roermond.  Onder vermelding van: 3-daagse reis naar de provincie Utrecht 

 


