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Voorwoord  

Beste leden, 

Nu voor velen de vakantieperiode erop zit, kondigt zich weer een nieuw 

gildejaar 2022-2023 aan. 

Een nieuw seizoen, een nieuw programma vol vertrouwde en nieuwe 

ideeën.  

Met het organiseren van een breed scala aan activiteiten, variërend 

van lezingen, cursussen, excursies, workshops, films, evenementen en 

clubs, heeft het bestuur een programma samengesteld met voor ‘elk 

wat wils’. Eenieder kan hieruit haar eigen keuzes maken. 

Om ook jonge senioren beter te bereiken, hebben we komend jaar in 

het najaar en voorjaar enkele activiteiten in de vroege avonduren 

georganiseerd. 

Als rode draad lopen verbondenheid en ontmoeting door alle 

activiteiten heen. Juist in verbinding zijn en blijven met elkaar was 

afgelopen jaren door alle coronabeperkingen een uitdaging. Hopelijk 

ligt deze periode achter ons. Het bestuur gaat vol vertrouwen het 

nieuwe jaar tegemoet en hoopt alle geplande activiteiten te kunnen 

uitvoeren. 

Wij zien u graag terug op onze bijeenkomsten, want alleen uw 

aanwezigheid maakt ons programma tot een succes. 

 

Naast het maandelijkse convocaat heeft het KVG Roermond ook een 

website, waarop u de meest actuele informatie kunt vinden, maar ook 

verslagjes en foto’s van activiteiten die hebben plaatsgevonden.  

 

Het bestuur wenst u allen een goed gildejaar toe met veel 

ontmoetingen, plezier en ontspanning. 

Willemien Dirkx 

Voorzitter
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B E S T U U R S L E D E N 
 
 

W.A. Dirkx (Willemien) 
     Voorzitter 

Abdis Clementinastraat 6,  
6041 VC Roermond 
tel. 06 1497 0345 
e-mail: wadirkx@gmail.com 
 

 
L. Janssen (Lilian) 

     Secretaris 
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, 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 Roermond 
     tel. (0475) 54 25 02 
     e-mail: a.m.vanbemmel@gmail.com 

 

mailto:secretaris@kvg-roermond.nl
mailto:loes.schouten@ziggo.nl
mailto:a.m.vanbemmel@gmail.com
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B E S T U U R S L E D E N 

  
 
     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 
 
 

 
     
     M. Aarts (Marjo) 
  Bestuurslid v.a. oktober 2022  
     Keulsebaan 9, 6045 GC Roermond 
     tel. 06 1442 4848  
     e-mail: Marjo.aarts@online.nl   

mailto:a.m.h.vanderavoort@gmail.com
mailto:elsprins.kvg@gmail.com
mailto:anniemooren@planet.nl
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 P R O G R A M M A – O V E R Z I C H T    2022 - 2023  

 
De meeste activiteiten vinden plaats in ’t Paradies of de Velderie 
lees daarom ook zorgvuldig het convocaat of kijk op de website. 

 

SEPTEMBER 2022 

 

Donderdag 1 september 14.00 uur 
Informatie-middag en presentatie jaarprogramma 

en kennismaking nieuwe leden 
in ‘t Paradies 

 

Do 29 Openingsdag nieuwe KVG - seizoen 13.30  
Kasteel Daelenbroek   

 
Vr  30 Film            14.00 
 

 OKTOBER 2022 

 
Wo  5 KVG-Koffiemorgen    10.30 
 
Wo 12 Rondleiding Arresthuis Roermond  
 
Do  13 Algemene Ledenvergadering  14.00 
  Aansluitend  

Lezing: Euthanasie door NVVE in ’t Paradies 

 
Vr  21 Lezing: Met eigen ogen kijken,  

door Tof Thissen in ’t Paradies  14.00 
  

HERFSTVAKANTIE 22-30 OKTOBER 
 

Vr 28 Film            14.00 
Excursie……………….             
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    P R O G R A M M A – O V E R Z I C H T     2022 - 2023 

 
De meeste activiteiten plaats in ’t Paradies of de Velderie, 

lees daarom ook zorgvuldig het convocaat of kijk op de website. 
 

NOVEMBER 2022 

 

Wo 2 KVG - Koffiemorgen     10.30  
   

Di  8 Lezing: Johannes Vermeer  
door Luc Laudi  in ‘t Paradies    14.00 

    
Di 22 Lezing: Koloniale tijd   14.00 
  door Ralph Voorsmit  in ‘t Paradies 

 
Vr 25 Film       14.00 
 
Di  29 Workshop speculaas bakken    
 
Excursie……………. 

 
 

DECEMBER 2022 

 
Di 6 Lezing:  Oekraïne/Rusland  14.00 
  door Hubert Smeets  in ‘t Paradies 

 
Wo 7 KVG - Koffiemorgen   10.30 

     
Do 15 Kerstviering in de Oranjerie 

   
Vr 16 Film       14.00 

 
KERSTMIS 

 



    P R O G R A M M A - O V E R Z I C H T     2022 – 2023 
 

De meeste activiteiten vinden plaats in ’t Paradies of de Velderie, 
lees daarom ook zorgvuldig het convocaat of kijk op de website. 

 

JANUARI 2023 

 
Vr 6 Nieuwjaars-pianoconcert en receptie   14.00 
  in de ECI 
 
Di 10 Lezing:  Engelse literatuur en cultuur 14.00 
  door Rob Huver  in ’t Paradies    

 

Di  17 Kienen voor Melania   14.00 
  in ‘t Paradies 

  
Vr 27 Film       14.00 
 
Excursie naar Amsterdam: Rijksmuseum Johannes Vermeer 
 
 
 

FEBRUARI 2023 

 
Wo 1 KVG - Koffiemorgen     10.30 
  
Ma 13 Voorstelling De Fuchsia’s   19.30 
  in ‘t Paradies 

 
    19-20-21   CARNAVAL 
 
Vr 24 Film      14.00 
 
Excursie …………  
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    P R O G R A M M A - O V E R Z I C H T    2022 – 2023 

 
De meeste activiteiten vinden in ’t Paradies of de Velderie, 

lees daarom ook zorgvuldig het convocaat of kijk op de website. 
 

MAART 2023 

 

Wo 1 KVG - Koffiemorgen     10.30  
   

Wo  8 INTERNATIONALE VROUWENDAG 
 

Do 16     Lezing/diapresentatie De Geul   14.00 
  door Guus Reinartz  in de Velderie  

 
Vr 31 Film         14.00 
 
Excursie …………….. 

 

APRIL 2023 

Wo 5 KVG - Koffiemorgen      10.30 
 
 9 - 10     PASEN 
 
Wo 12 Lezing De Caroluskapel 1   14.00 
  door Huub Valentijn Op locatie  
 
Do  13 lunch voor 80-plussers   14.00 
  Kasteeltje Hattem  
 
Do 20 Lezing De Caroluskapel 2   14.00 
   
  27   KONINGSDAG 
 
     28 Film      14.00 
Excursie………………………….. 
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    P R O G R A M M A - O V E R Z I C H T    2022 - 2023 

 
De meeste activiteiten vinden plaats in ’t Paradies of de Velderie,. 
lees daarom ook zorgvuldig het convocaat of kijk op de website. 

 

MEI 2023 

 

Wo 3 KVG - Koffiemorgen     10.30  
   
Vr 12 Lezing: De Vier jaargetijden Vivaldi  
  door Rose-Marie Hendrikx  in de Velderie  

 
 18  HEMELVAARTSDAG  
 
Do 25 Sluitingsdag 
   
 
Vr 26 Film        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 
  Muziek luisteren 
  Wat is schoonheid 
 Kwartieren van Roermond  
 
 

 

 
 
 

mailto:a.m.vanbemmel@gmail.com
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CURSUS   LITERATUUR  
 

7 Lessen: op dinsdag 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; 
 
Lisa Weeda  Aleksandra 
Jan Brokken De tuinen van Buitenzorg  

(en Yvonne Keuls  Mevrouw mijn moeder) 
Nico Dros Willem die Madoc maakte  

(en Van De vos Reynaerde) 
 
 
2022   2023 
18 oktober  24 januari 
29 november  28 februari 
20 december  28 maart  en 25 april 
 
 
 
Locatie: MFC ’t Paradies, Munsterstraat 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. 
 
Er wordt met 2 groepen gewerkt. 
Is niet meer bekend tot welke groep u hoort, neem contact 
op met de cursusleider. 
 
Les 10:  3 hoofdpersonen uit de 20ste-eeuwse schilderkunst: 
Edward Munch, Giorgio de Chirico en Piet Mondriaan. 
 
Les 11 en 12: Kunsthistorici kunnen – sinds de jaren 80 - de 
rode draad kwijtraken. Het hoe en waarom van dit verlies. 
 
 
Voor wie bij groep 1 was:  21 september 
     19 oktober 
     16 november 
 
Voor wie bij groep 2 was:     5 oktober 
         2 november 
       30 november 
 
Voor deze 3 lessen hoeft niet betaald te worden, dit is het 
vervolg van de 2e cyclus van het afgelopen jaar. 
 
Locatie: MFC ’t Paradies, Munsterstraat 61, Roermond. 
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CURSUS  MUZIEK – LUISTEREN  
 

6 Muziek luistermiddagen, op vrijdag van 14.00 tot 16.00 uur. 

Kosten € 50,-- 
 
Locatie: De Velderie. Prins Bernhardstraat 1, Roermond 

Dus niet in ’t Paradies! 
 
Cursusleider: mevrouw Rose-Marie Hendrikx 
 
Betoverend Venetië. 
Venetië maakt je dronken, schreef Sigmund Freud 
enthousiast naar zijn vrouw, toen hij er in 1895 voor het 
eerst enkele dagen doorbracht. De lagunestad met het water 
en de gondels, de ontelbare bruggen, haar doolhof van 
smalle straatjes en de vele kerken en paleizen is fabelachtig 
mooi en nodigt uit tot ontdekken, varen, wandelen, eten, 
drinken en vergeten.  
Dankzij haar bijzondere ligging en bouw, die door de 
eeuwen heen nauwelijks ingrijpende wijzigingen hebben 
gekend, lijkt La Serenissima een besloten universum buiten 
de reguliere ruimte en tijd. 
Niet verwonderlijk dat Venetië een onweerstaanbare 
aantrekkingskracht heeft op kunstenaars, dichters en 
componisten. 
 
De Dogestad is een levend geheugen van meer dan vijf tot 
de nok toe gevulde eeuwen cultuurgeschiedenis. 
Met beeld en muziek mogen we proeven van dit rijke 
verleden. Via een virtuele stadswandeling flaneren we langs 
beroemde plekjes, snuiven de kunst en cultuur op en treden 
in de voetsporen van componisten.  
En dat lijstje blijkt zeer lang te zijn.  
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MUZIEK – LUISTEREN  

 
Naast geboren en getogen Venetianen als Gabrieli, Vivaldi, 
Albinoni en Nono zijn er toondichters als Willaert en 
Monteverdi die ter glorie van de stad aangetrokken worden 
als kapelmeester van de San Marcobasiliek.  
 
En dan is er nog een eindeloze stoet buitenlandse 
componisten, zoals Liszt, Wagner, Fauré, Stravinsky en 
Cage die hun hart verloren aan het betoverend Venetië 
 
 
Venezia 1: Kennismaking met de stad 

Venezia 2: Piazza San Marco 

Venezia 3: Canal Grande 

Venezia 4: Frari- in de voetsporen van Monteverdi 

Venezia 5: Il teatro 

Venezia 6: La Pietá – in de voetsporen van Vivaldi 

 
 
De lesmiddagen zijn:  
2022:  23 september           2023: 10 februari 
           14 oktober                           17 maart 
           18 november                       21 april 
 
 
 
 
 
 
Let op! 
Degenen die de cursus al volgden, dienen zich opnieuw 
op te geven. 
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CURSUS ‘DE KWARTIEREN VAN ROERMOND  

  
4 lessen op dinsdagmiddag van 14.00 – tot 16.00 uur 
Kosten: € 20,-. 
 
De cursus wordt gegeven door dhr. Fons van den Broek.  
Hij heeft de “Canon van Roermond” gegeven. 
 
De middag bestaat uit 2 delen: 1 uur tekst en uitleg en 1 uur 
een wandeling door het behandelde kwartier. 
 
Binnen de singels, hier waren vroeger de stadsmuren, heeft 
Roermond 85 straten met namen. 
Om deze te kunnen behandelen, is de stad in 4 delen,                  
– kwartieren – verdeeld. 
Deze kwartieren zijn:  
Munsterpleinkwartier, Stationspleinkwartier,  Marktkwartier  
en Swalmerstraatkwartier. 
 
Waarom de naam van die straat en wat er te zien is wordt in 
elk kwartier behandeld. Het leuke is dat men met oude foto’s 
kan laten zien hoe het er vroeger heeft uitgezien. 
 
 
Lesdagen: 2022:  11 oktober  
    15 november 
 
                  2023:    7 februari  

  7 maart 
 
Locatie: MFC ’t Paradies, Munsterstraat 61, Roermond. 
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C L U B S 
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: 2022  16 september 2023  20 januari 

 7 oktober   17 februari 

   11 november   24 maart 
14 april  
19 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 16 september 2022  
op bankrekening NL55 RABO 0144 1416 47  
t.n.v. KVG Roermond o.v.v. Bridgeclub 

 
Locatie: MFC ’t Paradies, Munsterstraat 61, Roermond. 
 

  
 

mailto:sm.boon@ziggo.nl
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FIETSCLUB 
 

Onder leiding van:  
mevrouw  Marie-José Dols-Smeets       
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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KVG WANDELCLUB 
 

                              
'LATEN WE GAAN DWALEN, IK WEET DE WEG' 

 
In september starten we weer met de wandelingen. 
U kunt inschrijven voor diverse afstanden onder leiding van:  
 
Riet Hanssen   10 - 12 km 
Marja van de Ven   +/-   8 km 
Els Frenken    +/-  10 km. 
 

Belangrijk 
U meldt zich aan op de website   www.kvg-roermond.nl. 

- Klik op MENU 
- En klik verder op  INSCHRIJFFORMULIER 

WANDELCLUB  
- Maak een keuze uit de data en vul het formulier in en 

verzend het vervolgens. 
Aanmelden voor zondag 20.00 uur.   
Op maandag ontvangt u een mail met startplaats en tijdstip. 
 
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 is 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. 
 
Voor informatie: Riet Hanssen, tel. 06 5577 4656. 
Marja en Els  
 

VEEL WANDELPLEZIER 
 

http://www.kvg-roermond.nl/
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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.  

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.   

Zo is er een grote diversiteit aan:  gastendoekjes, slabbetjes, 
dekservetten, tafelkleden, diverse kerstartikelen, kaarten, enz.   

De gemaakte handwerken worden verkocht bij de Openingsdag, 
de Kerstviering en de Sluitingsdag.  

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 de pagina’s 23 e.v. 
 
Voor meer informatie: Annie Jeurissen  (0475)  31 83 71   

    Aske van Ewijk   (0475)  49 63 66  
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O V E R I G E  A C T I V I T E I T E N 
 

ZIEKENBEZOEK  
 

Mevrouw Ans Lemmens – de Wijk heeft deze bijzondere 
taak overgenomen van Annie Heussen. 
 
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 
aan een van de bestuursleden? 
Weet u iemand die voor een bezoek in aanmerking komt en 
dat ook fijn vindt, dan wordt Ans hiervan op de hoogte 
gesteld. 
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EXCURSIES  en WORKSHOPS 

 
Onder leiding van. 
 
Mevrouw Anke van der Avoort   06 4345 4778 
Mevrouw Marjo Aarts    06 1442 4848 
Mevrouw Annie Mooren-Thissen   (0475) 33 08 68 
 
in samenwerking met het commissielid: 
Mevrouw Margriet Larik    (0475) 40 24 45 
 
Dit jaar organiseren we elke maand een excursie, workshop 
of een evenement, dichtbij huis of verder weg. 
De data van de activiteiten - in zoverre deze nu bekend zijn - 
worden vermeld in dit jaarboekje. 
De data van alle bijeenkomsten worden vermeld op de 
website én worden aangekondigd in het convocaat van de 
betreffende maand. 
 
U kunt zich opgeven via e-mail bij Annie Mooren: 
anniemooren@planet.nl of telefonisch (0475) 33 08 88. 
 
 
  
 
 
 
 
 

Betalen = aanmelden 
Betaling dient te geschieden door storting op 
rekeningnummer NL74 RABO 0144 1218 08 

t.n.v. KVG Roermond afd. Excursies en Workshops. 
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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 erbij. 
 
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. 

 
 

 
 

 

mailto:anniemooren@planet.nl
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K V G - KOFFIEMORGEN 

 
 
 
 
 

De maandelijkse KVG-Koffiemorgen vindt plaats  
vanaf 10.30 uur op de eerste woensdag van de maand. 

Locatie: in ’t Paradies, 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. 
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Stichting Melania, opgericht in 1921, ondersteunt kleinschalige, 
duurzame vrouwenprojecten en financiert al 100 jaar 
ondernemende vrouwen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. 

Anno 2021 is de focus 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 2021, mede door uw 
bijdrage, het project in het noorden van Bolivia nabij Reyes 
gefinancierd. 

De basisgroep bestaat uit vijf vrouwen die wonen in een kleine 
gemeenschap El Gato op 5 kilometer van Reyes. Het dorpje heeft 
geen toegang tot basisvoorzieningen zoals elektriciteit, drinkwater 
en openbaar vervoer. De kinderen worden op bromfietsen naar 
school gebracht. 
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De vrouwen willen op kleine schaal en ecologische wijze, groente 
en fruit verbouwen op een terrein van 10 hectare. 
Ze willen zo de traditionele productiewijze van dit gebied 
herwaarderen en het terrein openstellen voor toeristen. Daarbij 
wordt een dag georganiseerd met een traditioneel ontbijt, lunch, 
siësta in hangmatten en tochten met paarden  door de bergen.  
De vrouwen zijn moeders, allemaal hoofd van het gezin. Hun 
inkomen is laag. De coronacrisis heeft veel negatieve effecten 
gehad voor de werkgelegenheid in dit afgelegen gebied.  
Het project wordt uiteindelijk uitgebreid naar meer vrouwen.  
   
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 seizoenen door Covid-19 erg 
belemmerd en extra inkomsten zijn dan ook zeer welkom.  
We zijn naarstig op zoek naar een nieuw project in het komende 
seizoen. 
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) 496366 
E-mail: askespanjer@gmail.com. 
 

Aske van Ewijk en Nadine Cos 
Meer informatie op www.kvg-roermond.nl /melania. 

Benieuwd naar Melania Nederland en haar projecten? Kijk op 
www.melania.nl 

 

http://www.melania.nl/


25 
 

 

 

 
De Werkgroep Melania-Roermond is opgericht rond 1982 door 
een aantal leden van het Katholiek Vrouwengilde Roermond, 
onder wie An Boonen-Janssen (1930 - 2018). 
Heel lang was An een van de boegbeelden van zowel de 
werkgroep als de handwerkgroep. 
Beide groepen hadden toen een eigen project. Later, mede door 
verminderde inkomsten werden beide groepen één in 2008. 
 
Om inkomsten te genereren werden / worden de volgende 
activiteiten georganiseerd: 
 
Al vanaf 1987 vond er een jaarlijkse handwerkverkoop plaats in 
de maand november en veel later ook op de Kerstviering van het 
Vrouwengilde. Daar werden de prachtige eigen producten aan de 
vrouw/man gebracht. 
De werkgroep verzamelde overtollige spullen onder de leden en 
ging daarmee op de ‘Sjoemelmert’ staan om de kas te spekken. 
Helaas behoort de Sjoemelmert niet meer tot de mogelijkheden. 
Een andere inkomstenbron was en blijft het kienen.  
Tot 2011 werd er na de jaarvergadering in oktober volop gekiend 
voor Melania en nóg een keer in het voorjaar. De voorzitter moest 
de vergadering snel leiden want het kienen was hoofdzaak! 
Jarenlang heeft Leontine Roebroek als ladyspeaker gefungeerd, 
twee keer per jaar. Nu wordt er één keer gekiend in het voorjaar. 
 
Melania Roermond wordt al jaren gesteund door een groep 
donateurs die trouw bijdragen aan de projecten. Dankzij de 
samenwerking met de handwerkclub, onze donateurs, het kienen, 
in feite alle leden van het vrouwengilde, heeft de werkgroep in de 
afgelopen 40 jaar veel vrouwen kunnen helpen in bijna elk 
werelddeel. 
 

De nu tweekoppige Werkgroep Melania-Roermond 
Aske van Ewijk en Nadine Cos 
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C O N T R I B U T I E 
 

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”. 

 
 
 
Afmelding: 
Schriftelijk vóór 1 oktober bij de ledenadministratie: 

Mevrouw Loes Schouten-Borger 
Paarlandweg 5, 6061 EP Posterholt 

           e-mail: loes.schouten@ziggo.nl 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

mailto:loes.schouten@ziggo.nl
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WEBSITE: www.kvg-roermond.nl 

 
 
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.  
 
Wilt u zich aanmelden voor de wandelingen: kijk op de 
website. 
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. 

  
 

 
 

http://www.kvg-roermond.nl/
http://www.kvg-roermond.nl/nieuws
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A L G E M E E N  
 

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 
kijk op de website of er actueel iets is veranderd:  
Kijk op Website KVG-Roermond.nl. 
 
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. 
 
Het KVG heeft geen reis- en annuleringsverzekering 
afgesloten. Ons advies is, om dat zelf te regelen. 
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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     t.n.v. KVG Roermond 
 

Excursies 
 

Film 
 

Voorjaarsreis 
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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 het secretariaat. 
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A C T I V I T E I T E N  K A L E N D E R   
 

Op iedere onderstreepte datum is er een KVG-activiteit 
 

 
 

September 2022 
ma di wo do vr za zo 

     1 2 3 4  

 5 6 7 8 9 10 11  
12 13 14 15 16 17 18  
19  20 21 22 23 24 25 
26 27 28 29 30    

  

Oktober 2022 
ma di wo do vr za zo 

       1 2 
3 4 5 6 7 8 9  
10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23  

 24 25 26 27 28 29 30 
 

November 2022 
ma di wo do vr za zo 

   1 2 3 4 5 6  
7 8 9 10 11 12 13  
14 15 16 16 18 19 20  
21 22 23 24 25 26 27  
28 29 30  

December 2022 
ma di wo do vr za zo 

     1 2 3 4 
5 6 7 8 9 10 11  
12 13 14 15 16 17 18  
19 20 21 22 23 24 25  
26 27 28 29 30 31 
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Januari  2023 
ma di wo do vr za zo 

        1 
 2 3 4 5 6 7 8 
 9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22  
17  18 19 20 21 22 23  
23 24 25 26 27 28 29 
39 31 

Februari  2023 
ma di wo do vr za zo   

    1 2 3 4 5 
 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 
13 14 15 16 17 18 19  
20 21 22 23 24 25 26 

 27 28 

Maart  2023 
ma di wo do vr za zo 

    1 2 3 4 5  
6 7 8 9 10 11 12 
13 14 15 16 17 18 19 
20 21 22 23 24 25 26 
27 28 29 30 31 

April  2023 
ma di wo do vr za zo 

       1 2 
 3 4 5 6 7 8 9 
 10 11 12 13 14 15 16 
 17 18 19 20 21 22 23 
 24 25 26 27 28 29 30 

Mei  2023 
ma di wo do vr za zo 

  1 2 3 4 5 6 7 
 8 9 10 11 12 13 14 
 15 16 17 18 19 20 21 
 22 23 4 25 26 27 28 

 29 30 31      EP22 




