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Januari 2018 
 
Mensch durf te leven. (tekst uit 1917, gezongen door Pisuisse) 
 
Je leeft maar heel kort, maar een enkele keer 
En als je straks anders wilt kun je niet meer 
Mensch, durf te leven. 
Vraag niet elke dag van je korte bestaan 
Hoe hebben m’n pa en m’n grootpa gedaan 
Hoe doet er m’n neef en hoe doet er m’n vriend 
En wie weet, hoe of dat nou m’n buurman weer vindt 
En wat heeft  ‘Het Fatsoen’ voorgeschreven 
Mensch, durf te leven. 
 
Het leven is heerlijk, het leven is mooi 
Maar vlieg uit in de lucht en kruip niet in een kooi 
Mensch, durf te leven 
Je kop in de hoogte, je neus in de wind 
En lap aan je laars hoe een ander het vindt 
Hou een hart vol van warmte en van liefde in je borst 
Maar wees op je vierkante meter een vorst 
Wat je zoekt kan geen ander je geven 
Mensch, durf te leven. 

 
AGENDA 
Vrijdag 5 januari   Nieuwjaarsreceptie    (inschrijving hiervoor tot uiterlijk 20 december)  
Donderdag 18 januari Lezing ‘Kandinsky’ 
Dinsdag 23 januari  Excursie naar Tilburg Textielmuseum 
Vrijdag 26 januari  Film ‘Loving Vincent’ 

*** 

      Uitnodiging  

Feestelijke Nieuwjaarsborrel 5 januari 2018 
Kasteeltje Hattem 14.00 uur 

Wij vieren dan ook de opening van een feestjaar n.l. 100 jaar KVG-Roermond (1918 - 2018). 
 

Bij binnenkomst wordt u een glas Prosecco aangeboden (overige consumpties zijn voor eigen rekening).  
U wordt verzocht uw naam in het daarvoor bestemde receptieboek te schrijven. 
Voorzitter Rinie Schreurs-Rours zal u welkom heten en u vertellen over de komende activiteiten, die 
overwegend in het kader zullen staan van het 100-jarig bestaan. 
 
Voor deze middag vragen wij u om zich op te geven op de inschrijfochtend van 6 december a.s.  
Dit kan ook telefonisch of per e-mail bij Loes Schouten: 0475-404364 of loes.schouten@ziggo.nl  

 
Inschrijven tot uiterlijk 20 december 2017! 

mailto:loes.schouten@ziggo.nl
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Donderdag 18 januari 
 

Lezing: ‘Kandinsky’ door dhr. Harrie Frijns.  Aanvang 14.00 uur in ’t Paradies  
 
Harrie Frijns vertelt verhalen over kunst, kunstbeschouwing en 
kunstgeschiedenis en is zelf een bevlogen kunstenaar. 
 

Wassily Kandinsky (1866 – 1944)  
Aan het begin van de 20ste eeuw vinden er in de kunstwereld grote 
veranderingen plaats.  
Het zuivere realisme wordt losgelaten, objecten worden zelfs als 
kunstwerken gebruikt en in de abstracte schilderkunst blijft alleen de 
verf en haar schoonheid (kleur, lijn en vlak) over. Met deze laatste 
stap zou de schilderkunst haar verhalende inhoud verliezen. 
Immers, met kleur- en vlakkenspel alleen kan men bijvoorbeeld geen mensen afbeelden die van alles 
meemaken.  
 
Voor Wassily Kandinsky gaat dit echter niet op. Volgens hem kan men met de schoonheid van de kleur, de 
lijn en het vlak wel degelijk zinnige verhalen vertellen. Het verhaal van deze abstracte schoonheid vraagt 
van de toeschouwer wél een andere manier van kijken. Daarom gaan we als eerste aan de slag met de 
vraag: “Hoe nemen we de realiteit eigenlijk waar?” 
Na de kennis die dat oplevert, wordt een uitgebreide bespreking van zijn schildersoeuvre vele malen 
boeiender. Aangezien Kandinsky, als docent aan het Bauhaus, veel energie gestoken heeft in het 
kunstonderwijs wordt in deze lezing ook nog aandacht besteedt  aan zijn kunsttheorieën.    
 

*** 
Vrijdag 26 januari 

 
Filmmiddag in Foroxity. Aanvang 14.00 uur. 
Prijs p.p. € 10,- inclusief hapje en drankje. 
 
Aan het begin van het nieuwe jaar nodigen wij u graag uit om de film 
‘Loving Vincent’ te komen bekijken. 
 
"We kunnen niet anders communiceren dan met onze schilderijen”. 
 
Deze woorden schreef Vincent van Gogh een week voor zijn dood 
achter op één van zijn werken en zijn het leitmotiv voor de makers 
van de film 'Loving Vincent’. 
 
Deze film is volledig geschilderd: de makers filmden eerst de beelden, later werden alle frames 
overgeschilderd met olieverf. 
Na bijna 6 jaar is de film af en zijn er in dit project 94 van Van Goghs werken verwerkt in de film. 
 
Verdere informatie krijgt u van dhr. Verheul. 
 
U zich inschrijven op de Koffiemorgen van 6 december in PrinsHeerlijck.  
U kunt zich ook telefonisch opgeven bij Annie Mooren, telefoon 0475-330868.  
Kosten: film €10,- incl. 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 januari’. 
 

*** 
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Dinsdag 23 januari 
 

Dag- excursie naar het Textielmuseum in Tilburg. 
Vertrek 9.30 uur vanaf de busparkeerplaats bij station 
Roermond. 
Kosten: € 35,- zonder museumkaart. €  25,-  met 
museumkaart 
Geschikt voor mensen die moeilijk ter been zijn. 
 
Het Textiel Museum  werd in 1958 geopend in een 
voormalige fabrikantenvilla en is sinds 1985 gehuisvest in 
de voormalige textielfabriek. Het museum heeft inmiddels 
een grondige renovatie ondergaan. 
 
Met een zeer afwisselend en gevarieerd aanbod van tentoonstellingen biedt het museum iedere keer wat 
nieuws voor liefhebbers van textiel. Ondertussen werken talentvolle en gerenommeerde ontwerpers en 
kunstenaars onder leiding van vakmensen in het TextielLab aan innovatieve producten.  
Een van hen is Jan Taminniau. Er is een prachtige creatie te zien die hij heeft ontworpen voor koningin 
Maxima ter gelegenheid van haar bezoek aan Brabant.  
 
Het TextielLab is het kloppend hart. In deze open werkplaats zie je als bezoeker hoe de laatste 
(computergestuurde) technieken worden toegepast. 
Het Textielmuseum slaat een brug tussen bewaren, tonen en maken en verbindt oude ambachten met 
innovatie. 
Midden in het Museum bevindt zich de grootste in textiel gespecialiseerde bibliotheek van Nederland. 
Alleen al de collectie boeken over quilten en patchwork!!! 
In de Textielshop vindt u een schitterend assortiment aan huiselijk textiel, vervaardig in het TextielLab. 
 
Programma 
Bij aankomst in het museum koffie/thee. 
Daarna rondleiding met gidsen. Zowel de permanente collectie als een paar van de tijdelijke 
tentoonstellingen komen aan bod.  
Na de rondleiding is er gelegenheid om te lunchen. (op eigen kosten en gelegenheid).  
Het restaurant is niet al te groot.  Gevraagd wordt, om dat wat over de middag te verspreiden.  
We zijn tot 16.30 uur vrij om op ons gemak door de diverse ruimtes van het museum te dwalen, textiele 
kunstwerken en films te bekijken, enz. U komt ogen en tijd te kort!.  
Om half 5 rijden we weer naar Roermond.  
 
De kosten voor deze dag zijn: € 35,- zonder Museumkaart en € 25,- met MK. 
Inbegrepen: de bus, de entree, koffie, de rondleiding en fooi voor de chauffeur. 
Bij het opgeven voor deze dag graag de Museumkaart vermelden. 
 
Opgave: Tijdens de KVG-Koffiemorgen van 6 december.  
Of telefonisch bij Annie Mooren tel. 330868 of per e-mail: anniemooren@planet.nl. 
Het bedrag kunt u overmaken op bankrekening NL74 RABO 0144 1218 08 t.n.v. KVG Roermond o.v.v. 
excursie januari 2018. 
 

 

*** 
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Vooraankondiging 
 

Voorjaarsreis 2018 
 

6-daagse busreis naar Duitsland Bodensee 
van woensdag 27 juni tot en met maandag 2 juli 2018. 

 
We hebben voor u een mooie reis georganiseerd. 

Op 27 juni rijden we naar Mainz, waar we in de Sankt Stephan kerk de glas-in-loodramen van 
Chagall gaan bewonderen. 
 
We overnachten ergens in Zuid-Duitsland. 
 
De tweede dag rijden we, met een tussenstop in Worms, naar het plaatsje Kisslegg, waar we voor 
u en hotel hebben gereserveerd voor de overige 4 nachten: Hotel Zum Ochsen. 
 
Van daaruit maken we excursies naar o.a. het eiland Mainau in de Bodensee, Schaffhausen en 
Bregenz. 
 
De prijs voor deze 6-daagse busreis is rond de € 500,-. Op basis van half pension. 
Toeslag 1-persoonskamer: € 120,-. 

 
In het convocaat van februari leest u hier meer over en zal ook de juiste prijs bekend zijn. 

 

 
 

Mededelingen 
 
- Gaat u mee met onze excursies, dan geldt: ‘Samen uit, samen thuis’. 

We vertrekken gezamenlijk vanuit Roermond (meestal vanaf de busparkeerplaats bij het NS station) en 
komen hier ook weer gezamenlijk terug. 

 
- Voor activiteiten als de films en de excursies geldt: afmelden tot 48 uur van tevoren, anders is geen 

restitutie meer mogelijk. 
 
- Zoals u weet zijn bij onze lezingen, excursies en films ook introducés van harte welkom.  

Voor de lezingen vragen wij van de introducés € 2,50, voor de excursies is dit bedrag € 5,-- extra. 
Bij de films is er geen meerprijs. Wilt u, als u een introducé meebrengt, ervoor zorgen dat dit bedrag wordt 
afgerekend bij één van de aanwezige bestuursleden. Waarvoor onze dank. 
 

- Verslagen en fotoreportages van bijna al onze activiteiten, en wijzigingen in het programma, staan op onze 
website:   www.kvg-roermond.nl.  Regelmatig kijken dus. 
 

- Heeft u besloten om voortaan uw convocaat per e-mail te willen ontvangen?  
Het voordeel voor u is dat u enige dagen eerder uw convocaat toegestuurd krijgt dan via de bezorging,  
voor ons spaart het kosten en werk. Stuurt u dan even uw e-mailadres aan: loes.schouten@ziggo.nl en wij 
zorgen ervoor dat u uw convocaten per mail krijgt. 

************  
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