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December 2017 
 

Legende  van  Sint  Nicolaas 

 
Refrein: Drie kind’ren gingen, hand in hand 

eens aren lezen op het land. 

 
Maar toen de avond was gedaald 
Zijn z’in de duisternis verdwaald 
Een slager had zijn licht nog aan 

Daar zijn ze schuchter heengegaan. Refr. 
 

Ze vroegen aan de slager, zacht 
Een toevlucht voor de koude nacht 

Komt binnen, lieve kind’ren, zie 
In ’t bed daar is wel plaats voor drie! Refr. 

 
Maar nauwelijks in bed gebracht 

Heeft hij ze één voor één geslacht 
Waarna hij ze in stukjes sneed 

En in een vat met pekel deed. Refr. 
 

Sint Nicolaas, na zeven jaar 
Kwam eens voorbij die slager daar 
Hij klopte aan de deur heel zacht 

En vroeg een toevlucht voor de nacht. Refr. 
 

Kom binnen, Sint Niklaas en zie: 
in ’t bed daar is wel plaats voor drie! 

Na dit zo rond en gul onthaal 
Vroeg Sint Niklaas zijn avondmaal. Refr. 

 
 

Geef het gepekeld vlees me, dat 
Reeds zeven jaar ligt in dat vat! 

Nauw’ had de slager dat gehoord 
Of hij verschrok en vluchtte voort. Refr. 

 
O, vlucht niet slager, toon berouw 

Vergeving schenkt dan God, vertrouw 
Sint Nicolaas liep naar het vat 

Ging zitten op de rand, en bad. Refr. 
 

Kom, lieve kinderen, ontwaak! 
Sint Niklaas wekt u uit de vaak! 

Drie vingers hij geheven had 
De kind’ren stegen uit het vat. Refr. 

 
De eerste zei: wat sliep ik zacht 

De tweede: mooi gedroomd, vannacht 
De derde: is de nacht al om? 

’t Is of ik uit de hemel kom! Refr. 
 

Drie kind’ren gingen, hand in hand 
Eens aren lezen op het land 

 
Franse ballade uit de 17de eeuw, bewerkt door H. de Vos

 
 

AGENDA 
Woensdag 6 december  KVG-Koffiemorgen en           ’s middags de Lezing ‘Zoete Koek’  
Vrijdag 15 december   Film ‘De Notenkraker’ 
Vrijdag 22 december  Kerstbijeenkomst in Oolderhof 
 

 

http://www.liedjeskist.nl/midi/sint/Legende%20van%20Sint%20Nicolaas.MID
http://www.liedjeskist.nl/liedjesthema/sint.htm
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Woensdag 6 december -  KVG-Koffiemorgen 

van 10.30 tot 11.30 uur - “PrinsHeerlijck”, Neerstraat. 

 
KVG-koffiemorgen met inschrijving voor 
- de film van 15 december  
- de Kerstbijeenkomst van 22 december in Oolderhof 
- de Nieuwjaarsborrel van 5 januari  
- de excursie van 23 januari naar Tilburg 
- de film van 26 januari 
- het Schilderproject van 8 februari 2018. 

       

*** 
Woensdag 6 december – 14.00 uur  

Lezing ‘Zoete Koek’ door dhr. Jos Thomasse. Ontmoetingscentrum - Minderbroederssingel 15f. 
 

Zoete Koek na Vorst aan Tafel 
Via de toneelschool belandde Jos Thomasse in de journalistiek. In dat werk kwam hij met grote regelmaat 
amusante feiten en anekdotes tegen over eten, het ontstaan van eetgewoonten en gerechten, gebruiken 
door de eeuwen heen. Wetenswaardigheden die je in geschiedenislessen niet leert, maar die nu juist een 
leuke kijk op ons verleden kunnen geven. Ze werden verzameld en op een goede dag werd alles wat 
betrekking had op eten en koningshuizen bewerkt voor het toneel in het programma ‘Vorst aan Tafel’.  
Na afloop van de voorstelling volgde steevast de vraag: heeft u nog een programma? Zo ontstond Zoete 
Koek, een programma over taal, spreekwoorden en gezegden. 
"Zoete Koek" lijkt te starten als een lezing maar blijkt een hilarische conference, waarin het publiek een 
belangrijke rol speelt: een solo-cabaret-programma dat garant staat voor een avond of middag 
onbekommerd plezier. Beschaafd, het zou niet anders kunnen, onze taal moet je respecteren. Voor 
onverwachte ontwikkelingen, want spreekwoorden en gezegden hebben soms een verrassende herkomst 
maar leiden evengoed tot komische misverstanden. En leerzaam ook, dankzij de medewerking van Prof. Dr. 
D.B. Weissbrod van het Internationaal Voedingstechnologisch Instituut in Darmstadt.  
 
Deze tekst van Jos Thomasse spreekt voor zich.  
In deze tijd van pepernoten, koek en marsepein en binnenkort kerststol en  -kransjes nodigen wij u uit voor 
deze ludieke middag.  

 
 

Vrijdag 15 december 
Filmmiddag in Foroxity. Aanvang 14.00 uur. 
€ 18,50 p.p. inclusief hapje en drankje.  
 

De Notenkraker 
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Graag nodigen wij u uit om op vrijdag 15 december 14.00 uur in het Foroxity Theater Roermond te komen 
kijken naar de Balletvoorstelling “De Notenkraker”. Uitgevoerd door het vermaarde Bolsjoitheater. 
 
De Notenkraker speelt zich af op kerstavond in een Duits stadje aan het begin van de negentiende eeuw. 
Tsjaikovski’s laatste ballet is voor veel dansliefhebbers de eerste voorstelling die ze hebben gezien.  
Geen wonder: hele generaties zijn in de kersttijd door hun ouders mee naar het theater genomen om daar 
het prachtige ballet te bekijken. 

Het bijbehorende verhaal laten we ons graag vertellen door dhr. Verheul.  
 
U kunt zich voor de film inschrijven op de Koffiemorgen van 6 december. 
U kunt zich ook telefonisch opgeven bij Annie Mooren, telefoon 0475-330868.  
De prijs voor de balletvoorstelling is € 18,50 inclusief hapje en drankje. 
U dient per bank te betalen op rek. NL74 RABO 0144 1218 08 t.n.v. KVG Roermond onder vermelding van 
‘Film december’. 
 

 
 

 

UITNODIGING 

Vrijdag 22 december – KVG Kerstviering - 14.30 uur  
Restaurant Oolderhof,  Broekstraat 35, Herten. 

Kosten € 23,50 p.p. 
 
Vrijdag 22 december om 14.30 uur bent u welkom bij restaurant Oolderhof, waar u wordt 
ontvangen met een kopje koffie of thee met iets lekkers.  
De voorzitter, Rinie Schreurs, heet u welkom en zal ook van de gelegenheid gebruik maken u van 
praktische informatie te voorzien.  
Deken R.N. Merkx zal hierna een overweging uitspreken. 
Om 16.00 uur een optreden van twee musici, Edith van Rijswijk, mezzosopraan en Paris López-
Marron, pianist. Edith is afgestudeerd aan het conservatorium in Maastricht en heeft in diverse 
operaproducties gezongen. Naast het zingen van klassieke muziek zingt ze ook graag jazz en 
popmuziek. Paris is een Mexicaans talent. Naast piano, waarmee hij een masterdiploma 
behaalde, studeerde hij orkestdirectie, compositie en arrangement jazz.  
Na afloop kunt u weer genieten van een uitgebreid buffet, zoals altijd in goede handen bij de 
Oolderhof-keukenbrigade.  
Om ong. 19.30 uur zal de voorzitter de dag afsluiten. 
 
U kunt zich op woensdag 6 december a.s. opgeven tijdens de koffieochtend bij Prinsheerlijck en 
bij Sonja Boon, telefonisch 0475-453999 of per mail sm.boon@ziggo.nl 
Om organisatorische redenen is inschrijving mogelijk tot veertien dagen vóór de Kerstviering. 
Betaling per bank: € 23,50 op rekeningnr. NL55 RABO 01441 41647 t.n.v. KVG-Roermond onder 
vermelding van ‘Kerstviering’. 
Mededelingen: Tijdens de Kerstviering in Oolderhof wordt weer een aantal handwerkproducten 
aangeboden, gemaakt door onze handwerkclub. De opbrengst is voor het Melania project.  
 

 
 

mailto:sm.boon@ziggo.nl
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Activiteit in het kader van 100 jaar KVG Roermond 
 

Creatief        en minder        Creatief 
 

Allemaal welkom om te komen schilderen in de inspirerende omgeving van de Graasj aan een groot KVG 

lustrum schilderij. U bent volledig vrij en kunt schilderen naar eigen idee. 

Wilt u zonder kosten meedoen aan dit project? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opgeven vóór 1 januari zodat we met de inkopen rekening kunnen houden. 

Opgave tijdens de KVG koffiemorgen bij Ineke Kohl, Margriet Larik of Marja ven de Ven of per mail bij 

Ineke Kohl (freek.ineke.kohl@hetnet.nl  of telefonisch 0475-323778 of 06 81287795.) 

 

Alles staat onder leiding van de kunstenares Ineke Kohl. 

 

Het schilderij is de hoofdprijs van de Loterij die gehouden wordt tijdens de variétémiddag op 18 april 2018. 

De bedoeling is dat veel mensen samen een schilderij maken en dat de opbrengst naar het Melania project 

gaat. 

 

Tijd:  Donderdag 8 februari 2018 van 14.00 - 17.00 uur. 

Plaats: De Graasj op loopafstand van het station (Knevelgraafstraat 21, 6041 GP Roermond) midden in het 

centrum met parkeergelegenheid. 

In de Graasj is een restaurant gevestigd waar u heerlijke vlaai, koffie en thee krijgt aangeboden. 

Overige dranken zijn voor eigen rekening. 

In de Graasj worden cursussen gegeven aan mensen met een beperking en er is een winkel gevestigd 

die deze producten verkoopt. 

Tijdens ons schilderproject zal José Brouns haar sieraden tentoonstellen. 

Van de verkoop hiervan,  gaat 10%  naar het Melania project. 

Tevens wordt de collage van de fiets- en wandelgroep tentoongesteld. 

 

Namens de projectgroep, Ineke, Margriet, Marja 

 

mailto:freek.ineke.kohl@hetnet.nl
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Mededelingen 

 
- Geeft u zich op voor de kerstviering in Oolderhof?  

Wilt u zich dan op 22 december bij aankomst in Oolderhof melden bij de organisator?  
 
- Voor activiteiten als de films en de excursies geldt: afmelden tot 48 uur van tevoren, anders is geen 

restitutie meer mogelijk. 
 
- U kunt zich nog steeds opgeven voor de IPad/Tabletcursus, die start in januari. De data staan in het 

programmaboekje. Neem contact op met mevr. Annette van Bemmel tel. 0475 542502. 

 
- Er zijn in 2017 nog steeds mensen met dromen en wensen. 

Er zijn in 2017 ook nog steeds mensen in Roermond die het niet bij dromen laten en samen met de 
Gemeente, vrijwilligers en vrienden proberen om enkele dromen in vervulling te laten gaan. 
Een stadgenoot van ons hier in Roermond, dhr. Gerrit van Tintelen is voorzitter van de Stichting 
Exitingdreams. 
Vanaf 1 december t/m 7 januari tussen 9-13 uur ontvangt hij met medewerkers en vrijwilligers alle 
scholen in Roermond.  
Voor in de Munsterkerk zoekt hij nog voorleesmoeders of vertellers van bijvoorbeeld kerstverhalen 
tussen 10 -11 uur of tussen 11.30 en 12.30.uur 
Mogelijk kunnen wij als KVG-leden hiervoor ook iets betekenen. Zijn wens is: speciaal in deze kersttijd 
ouderen en jongeren, rijk en arm, ziek of gezond, mensen te verbinden.   
 
Informatie en aanmelden: Gerrit van Tintelen Hamstraat 24 tel. 0475 319087 of 
info@andersroermond.nl 

 
- Verslagen en fotoreportages van onze activiteiten, en wijzigingen in het programma, staan op onze 

website:   www.kvg-roermond.nl.  Regelmatig kijken dus. 
 

-  

 
 
 

 

mailto:info@andersroermond.nl
http://www.kvg-roermond.nl/

