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September 2022 

 

NAZOMER 
 
Geurige bloemen naast pompoenen 

Zonnestralen om te zoenen 

Hibiscus, Canna, Blauwe regen 

De nazomer is een zegen 

Hier en daar al een bruin blad 

Druiven, appelen, peren zat 

Loom genieten in de schaduw 

Een laatste vlinder fladdert schuw 

Lekker luieren in de stilte 

Rustig genietend, geen kilte 

Een nazomerdroom 

Onder de Lindeboom 
     (Nele) 

 
AGENDA 

 
Donderdag   1 september Informatiemiddag en kennismaking nieuwe leden 
Donderdag 29 september Openingsdag 
Vrijdag  30 september Film 

 

Gildejaar 2022 - 2023 

 

Zie hier het eerste convocaat van ons nieuwe verenigingsjaar. 

Inmiddels hebt u ook het nieuwe (roze) jaarboekje van ons ontvangen. 

 

Het bestuur nodigt u van harte uit, om vaak en met plezier deel te nemen aan onze activiteiten, in 

de vorm van het bijwonen van excursies, lezingen, cursussen en clubs. 

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. 

 

Op onze website www.kvg-roermond.nl  vindt u het jaarboekje en de convocaten. 

We vermelden eventuele wijzigingen in het programma, want u weet: het aangeboden programma 

is onder voorbehoud. Dat is in de coronaperiode meermalen gebleken. 

U vindt er ook foto’s en verslagen van bij voorbeeld excursies en wandelingen. 

 

Nieuw is het aanmelden voor de wandelclub: dat gaat voortaan via de website.  

Zie info hierover in het jaarboekje op pagina 17. 

 

http://www.kvg-roermond.nl/
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Donderdag 1 september Informatiemiddag 
 
Aanvang 14.00 uur. Locatie: ’t Paradies.  
 
Vandaag bent u van harte welkom op onze eerste bijeenkomst van het 
nieuwe Gildejaar. 
 
U zult de nodige informatie krijgen over de activiteiten die vermeld staan in het jaarboekje. 
Annette van Bemmel (organisator van de cursussen) geeft uitleg betreffende de inhoud van de 
cursussen. 
 
Let op:  degenen die onlangs lid zijn geworden en ook leden die vanaf januari 2022 lid zijn, 
ontvangen een aparte uitnodiging voor deze bijeenkomst 
 
 

Vrijdag 30 september Filmmiddag 
In Foroxity. Aanvang 14.00 uur.  
Prijs p.p. € 10,50. Na afloop is er weer hapje/drankje. 
 

De film Encore  
          Het verhaal  over een balletmeisjesdroom naar de hel en terug. 
 
Een lelijke val op het hoogtepunt van haar balletcarrière maakt een eind aan 
Elise’s meisjesdroom. Op haar 26ste moet de zwaar geblesseerde solist 
zichzelf opnieuw uitvinden. Bestaat er zoiets als een tweede dansleven? 
 
Daarom wilde ik dat je rechten ging studeren. Als je je leven opbouwt 
rondom een lichaam, heb je twee levens nodig, was de conclusie van haar 
vader. 
 
Hoe dit zich allemaal verder gaat ontwikkelen laten we ons graag informeren door dhr. Verheul. 
 
 
U kunt zich telefonisch of per e-mail aanmelden bij Annie Mooren tel. 0475 - 33 08 68  
of per e-mail anniemooren@planet.nl. o.v.v. film mei: NL74 RABO 0144 1218 08.  
 

 

 

     in Memoriam 

   Mevrouw Annie Parren - Cornelissen, 100 jaar, lid,  overleden  ± 25 juli 2022 

     Mevrouw Wil Withaar - Zijlstra,    85 jaar, oud-lid, overleden op 25 juni 2022 

    Mevrouw Elly v.d. Beek - Wims, oud-lid, overleden op 13 juni 2022 

   Mevrouw B. Janssen - te Mey, 86 jaar, oud-lid, overleden op 8 mei 2022 

   Mevrouw Hennie Selder, 81 jaar, oud-lid, overleden op 2 mei 22 

      

 
 

mailto:anniemooren@planet.nl
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Herhaalde oproep voor Bridge-liefhebbers.  
          De Bridgeclub van het KVG, een maal per maand op vrijdag,  

                    wil graag een aantal enthousiaste nieuwe leden erbij hebben. 
 

Van verschillende kanten is mij gevraagd een OPFRISCURSUS BRIDGE te organiseren. 
Dat wil ik gaan proberen in het voorjaar van 2023. 
Graag wil ik inventariseren hoeveel dames hier interesse voor hebben. 
 

Geef u op voor deze OPFRISCURSUS en/of voor de Bridgeclub. 
Voor informatie: zie het jaarboekje of neem contact op met Annette van Bemmel 

 

     

Donderdag 29 september Openingsdag  

    
   Openingsdag seizoen 2022 – 2023 

29 september 
in  Kasteel Daelenbroeck, 

 

Hier gaan we genieten van een high tea. 

Programma: 
    13.30 uur Ontvangst 
   13.50 uur Openingswoord door de voorzitter, mw. Willemien Dirkx 

  14.00 uur Aanvang high tea 
   16.30 uur  Afsluiting 
 
Kosten per persoon € 22,- 
Door het bestuur wordt u een drankje bij ontvangst aangeboden. 
 
Inschrijving is mogelijk tot dinsdag 20 september.  
Betalen is aanmelden via bankrekeningnummer NL 55 RABO 01 44 14 1647 t.n.v. KVG 
Roermond onder vermelding: Openingsdag seizoen 2022-2023. 
 
Als u geen eigen vervoer heeft, kunt u dit onderling regelen. 
De kosten voor het vervoer bedragen € 2,- p.p. voor de chauffeur. 

 
Kasteel Daelenbroeck: Kasteellaan 2, 6075 EZ Herkenbosch, tel: 0475 53 24 65 

 

Naar welk rekeningnummer  ? 

naar    NL55  RABO  0144  1416  47 
                t.n.v. KVG Roermond 
- Contributie 
- clubs 
- cursussen 
Betalen is aanmelden geldt voor: 
- Evenementen:    
  Openingsdag, € 22,- 
  Kerstviering, Sluitingsdag 

naar NL74  RABO  0144  1218  08 
                  t.n.v. KVG Roermond 
-  Excursie 
-  Voorjaarsreis  
-  Film € 10,50 
 
Betalen is aanmelden. 
Aanmelden per telefoon of per e-mail bij Annie Mooren 

       Ep07-2022 


