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KVG Jaarverslag 2021-2022 
 
 
 
 
 

Opgericht:      28 januari 1918 
 
Aantal leden op 31 augustus 2022:  400 
 
Contributie:      € 25,- per jaar 
 
 
 
 

Ook afgelopen gildejaar moesten we in de uitvoering van ons programma rekening 
houden met het coronavirus.  
 

Helaas werden we vanaf half december tot in februari wederom geconfronteerd met 
een lockdown. In deze periode werden alle activiteiten stopgezet. 
 
 

De koepelorganisatie KVG-Limburg is opgeheven. De afzonderlijke afdelingen KVG 
in Limburg hebben afgesproken elkaar te blijven ontmoeten. Afgelopen jaar was dat 
op 22 maart in het Paradies in Roermond om m.n. tips en info uit te wisselen. 
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Het bestuur: 
 

W.A. Dirkx-van Bracht (Willemien) 
Voorzitter / lezingen 
 
E. Janssen-Krikken (Lilian) 
Secretaris 
 
L.G.E.H. Schouten-Borger (Loes) 
Penningmeester / Ledenadministratie 
 
E.C.M. Prins-Vester (Els) 
Jaarboekje / Convocaten/Website/ Notulist 
 
A.M. van Bemmel-Tinholt (Annette) 
Cursussen 
 
A,M.H. van der Avoort (Anke) 
Excursies / evenementen 
 
A.C.M. Mooren-Thissen (Annie) 
Ere-bestuurslid / voorjaarsreis  /film / excursies 
 
 
 
 
      

Op de Algemene Ledenvergadering van 21 oktober 2021 werd Loes Schouten voor 
een 3e termijn herkozen als penningmeester van onze vereniging. 
 
Marjo Aarts-Oldenhof nam deel aan de bestuursvergaderingen als aspirant-

bestuurslid. 
 
Ter ondersteuning van het bestuur zijn er commissieleden aangesteld: 
Mevr. Netti Spiertz en mevr. Katrijn Szabo verzorgden mede de films. 
Mevr. Margriet Larik ondersteunde bij de reizen en excursies. 
 
Marjo Aarts bezocht namens het KVG-Roermond de vergaderingen van de 
Roermondse Vrouwenraad.  
Zij verleende haar medewerking aan de organisatie van de Internationale 
Vrouwendag op zondag 6 maart.  
Ons bestuurslid Annette van Bemmel heeft die dag de taak van dagvoorzitter op zich 
genomen. 
    
Het bestuur kwam het afgelopen seizoen 8x voor een vergadering bij elkaar.  
14 april vond de jaarlijkse Bestuursdag plaats waarbij het gildejaar 2021-2022 werd 
geëvalueerd en de plannen voor het volgende jaar werden vastgesteld.   
 
De meeste activiteiten vonden plaats in het Paradies. Enkele activiteiten waren in de 
Velderie.    



4 
 

Programmaoverzicht 
 
Ons programma bestond uit:  

 
Informatiemiddag 
De Informatiemiddag was op 30 augustus 2021. Vooraf werden de nieuwe leden 
uitgenodigd om kennis te maken met het bestuur en de vereniging. 
 

Evenementen 
Van de evenementen is de Openingsdag en de Sluitingsdag doorgegaan.  
De Openingsdag werd gehouden in de Gasterij van Kasteel Aerwinkel in Posterholt. 
De Sluitingsdag vond plaats in de Boerderiej van de familie Schreurs oet Remunj.  
 
De Kerstviering die gepland was in de Oranjerie en de Nieuwjaarsreceptie moesten 
helaas worden geannuleerd. 
 
Op zondagmiddag 13 maart bood het K.V.G  haar leden de gelegenheid tot het 
bijwonen van een voorstelling van het muziektheater Cuypers in de Oranjerie. Deze 
uitvoering werd door onvoldoende voorbereidingstijd wegens corona door het 
muziektheater geannuleerd.  
 

KVG-ochtend 
Het maandelijkse koffie-uurtje op woensdagmorgen is dit jaar op beperkte schaal 
door gegaan. 
 

Cursussen 
De volgende cursussen zijn gegeven o.l.v. mevr. A. van Bemmel: 

- Wandelen met open oog en oor voor de natuur; 6 bijeenkomsten 
- Literatuur: 7 bijeenkomsten waarvan 4 keer doorgegaan 
- Muziek luisteren: 4 bijeenkomsten 
- Wat is schoonheid: 6 bijeenkomsten 

 

Clubs: 
- Bridgeclub: 1 keer per maand onder leiding van: mevr. Sonja Boon 
- Fietsclub: wekelijks o.l.v. mevr. Annie Heussen en mevr. Marie-José Dols 
- Wandelclub: bijna elke week o.l.v. mevr. Riet Hanssen, Marja van de Ven en 

Els Frencken 
- Handwerkclub: 2 keer per maand o.l.v .mevr. Annie Jeurissen 

 

Lezingen 
De lezingen konden bijna allemaal doorgaan. Alleen de literatuurlezing in november 
en de lezing van Tof Thissen in januari moesten worden geannuleerd. Tot het 
voorjaar gold voor de lezingen een beperkte zaalbezetting. 
 

Excursies: 
Aan het begin van het gildejaar konden slechts op kleine schaal met een beperkt 
aantal deelnemers  excursies plaatsvinden.  
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Maandelijks filmbezoek in Foroxity 
Dit gebeurde onder leiding van de dames N. Spiertz, K. Szabo en A. Mooren. 
Alleen in de maand december is de filmvoorstelling niet doorgegaan.  
Aan de films ging een inleiding vooraf door de filmdeskundige dhr. R. Verheul. 

 
Website 
Sinds januari 2017 wordt de website verzorgd door de dames Riet van Herten en  
Zus Smeets in samenwerking met Els Prins. 
 
 

Reis 2021: Omdat het in het voorjaar 2021 nog onverantwoord was om te reizen, 
werd er in september een busreis naar regio Utrecht georganiseerd.  

 
Reis 2022: De bestemming van de voorjaarsreis werd gewijzigd i.v.m. de onrust in 
het oosten van Europa. In plaats van ‘Rügen’ is de reis naar Zuid-Duitsland / Beieren 
gegaan.  
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Er verschenen 9 convocaten 
met daarin gegevens over de onderstaande activiteiten: 

 

 
Evenementen: 

- Openingsdag van het verenigingsjaar 2021-2022 in de Gasterij van kasteel 
Aerwinkel te Posterholt 

- Algemene Ledenvergadering in Paradies 
- Verkoopochtend voor Melania in Paradies 
- Internationale Vrouwendag in Oranjerie 
- Sluitingsdag in de Boerderiej van de familie Schreurs 

 

De Kerstviering en het Nieuwjaarstreffen zijn wegens corona niet doorgegaan. 
Alle leden ontvingen in de maand december een kerstattentie als decoratie voor de 
kerstboom.  
Dit werd door bestuursleden en convocaatbezorgers rondgebracht. 
 

Lezingen: 
- ‘Albrecht Dürer’   door Luc Laudi 
- ‘GGD’     door Angelique van de Kar 
- ‘Dementie’    door Kees Spapens 
- ‘Roermondse Straatnamen’ door Fons van den Broek 
- ‘Joden in Roermond’  door Hein van der Bruggen 
- ‘Frankrijk’    door Peggy Boessen 
- ‘De Vuurvogel’   door Rose Marie Hendrikx 

 

Cursussen: 
De volgende cursussen hebben plaatsgevonden: 

- ‘Wandelen met open oog en oor voor de natuur’  door mevr. Aelen-Giesen 
I.V.N.-gids                 

- ‘Literatuur’    door dhr. P. van Dooren           
- Muziek ‘Opera’ (2 groepen) door R. M. Hendrikx  
- ‘Wat is schoonheid’ (2 groepen) door dhr. H. Frijns 

 

Excursies:  
- Winkelbezoek in de binnenstad van Roermond 
- Antwerpen o.a. de Joodse wijk 
- Bergheim bruinkoolgroeves 

 

Workshop: 
- Speculaas bakken: geannuleerd 
- Parels knopen 

 

Films In Foroxity:  
- Picciridda  
- Mijn beste vriendin Anne Frank 
- Gloria Bell 
- Falling for Figaro 
- Minari 
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- Belfast 
- Madres Paralelas 
- House of Gucci 

 
 
Overige activiteiten: 
  

Ziekenbezoek 
Onder leiding van mevr. Ans Lemmens – de Wijk. 
 

Melania: 
De dames Aske van Ewijk als contactvrouw en Nadine Cos als penningmeester 
zetten zich al jaren in voor de Stichting Melania, die op haar beurt naar een beter 
bestaan streeft voor vrouwen in ontwikkelingslanden. 
De werkgroep Melania-Roermond heeft in 2021 het project in het noorden van 
Bolivia nabij Reyes gefinancierd.  
Afgelopen seizoen werden er zelfgemaakte handwerkspullen verkocht op de 
koffieochtend van 3 november en op de openings- en sluitingsdag. De jaarlijkse 
kienmiddag waarbij de opbrengst ook bestemd is voor het project van Melania is niet 
doorgegaan. 

 
Verdere contacten: 
Leden en/of bestuursleden werkten mee in plaatselijke, provinciale, of landelijke 
werkgroepen of organisaties. 
     

Roermondse Vrouwenraad 
Afgevaardigde namens KVG-Roermond: Marjo Aarts 
Internationale Vrouwendag was dit jaar op 6 maart 2022. 
Omdat vorig jaar de uitreiking van de Mathilde Haanonderscheiding slechts op zeer 
bescheiden schaal is gevierd, werd er dit jaar nog eens extra aandacht besteed aan 
Annie Mooren die vorig jaar de speld kreeg uitgereikt.  
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Activiteiten verenigingsjaar 2021-2022 
 
 

Augustus-September     aantal deelnemers 
31-08 Informatiemiddag        30 
 Kennismaking nieuwe leden       
23 Openingsdag in de Gasterij van Kasteel Aerwinkel Posterholt 96  
24 Film ‘Picciridda’        90 
28 t/m 30  Reis Provincie Utrecht       39  
   

Oktober 
7 Excursie winkelbezoek       14 
11 Lezing Albrecht Dürer       41  
21 Algemene Ledenvergadering met aansluitend lezing over ‘GGD’ 36 
29 Film ‘Mijn beste vriendin Anne’      80 
 

November 
3 Verkoop handwerkproducten Melania 
18 Workshop ‘Speculaas bakken’: geannuleerd      
22 Lezing ‘Nederland leest’: geannuleerd      
26 Film ‘Gloria Bell’        45 
 

December 
7 lezing ‘Dementie’        27 
10 Film geannuleerd 
16 Kerstviering Oranjerie: geannuleerd               
        

Januari 
Alle geplande activiteiten moesten helaas wegens corona worden geannuleerd 
 

Februari 
8 Lezing ‘Roermondse Straatnamen’     29 
25 Film ‘Minari’         66 
27 Workshop parels knopen       33 
 

Maart 
6 Internationale Vrouwendag Oranjerie 
24 Excursie Antwerpen       49 
25 Film ‘Belfast’         77 
 

April 
5 Lezing ‘Joden in Roermond’      50 
7 Lunch 80+ leden in Kasteeltje Hattem     35 
12 Lezing ‘Frankrijk’        38 
28 Excursie Bergheim Bruinkool      42 
29 Film ‘Madras Paralelas’       65 
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Mei 
11 Uitstapje vrijwilligers naar ‘De Tiendschuur’ in Tegelen  23 
13 Lezing ‘De Vuurvogel’       86 
19 Sluitingsdag in de Boerderiej van de  familie Schreurs  56 
27 Film ‘The House of Gucci’       75  
 

Juni 
12 t/m 17 juni:  Voorjaarsreis naar Zuid-Duitsland / Beieren   23 
 
 
 
 

Activiteiten in cursus- of clubverband 
 
Aan de diverse cursussen namen deel:  

- ‘Wandelen met open oog en oor voor de natuur’:  9  deelnemers 
- ‘Literatuur’       20 deelnemers 
- Muziek ‘Opera’      84 deelnemers 
- ‘Wat is schoonheid’         34 / 20 deelnemers 

 
 
Aan de diverse clubs namen deel: 

- Bridge                  12 deelnemers 
- Wandelclub, fietsclub en handwerkclub: geen vaste leden; zeer wisselende 

deelname  
 

 
 
Voor verslag: 
Els Prins 
Willemien Dirkx 
 
September 2022 
 
 
 
 


