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December 2019
Omkijken
In verwondering
Hoe snel het ging
’t Is weer december
Stilstaan
Bij momenten
Die herinneringen
Zijn geworden
Vooruitzien
Naar het nieuwe
Jaar waarin nog
Alles ligt verborgen.
(bron onbekend)

AGENDA
Dinsdag
3 december
Woensdag
4 december
Vrijdag
13 december
Donderdag 19 december

Lezing ‘Bruegel’
KVG-Koffiemorgen
Film
Kerstviering

DINSDAG 3 december
14.00 uur in ’t Paradies
Lezing ‘Bruegel: baanbreker en barometer’ door dhr. Jan Vaes.
Vernieuwing en creativiteit zijn kwaliteiten die men minstens van
elke kunstenaar mag en zelfs moet eisen. Pieter Bruegel de
Oude (1525?-1569) heeft niet alleen vormelijk maar ook
thematisch niet te overschatten innovaties gerealiseerd. Zijn
prestaties kenden meteen grote weerklank en zijn beeldtaal
inspireerde talloze andere kunstenaars. Meer nog: zijn werk
weerspiegelt op weergaloze wijze zijn tijd. Hij wordt daarom tot
de grootsten aller tijden gerekend.
Dr. Jan Vaes is historicus én kunsthistoricus. Hij laat in deze boeiende lezing het vernieuwende
van Bruegel zien, schetst het tijdsbeeld van deze ‘Vlaamse’ meester én toont aan hoe zijn oeuvre
daarvan een gecondenseerde graadmeter is. Hij voelde immers als geen ander aan wat de
essentie van zijn tijd was. Als een barometer. En de spreker laat u tijdens de lezing ook iets heel
verrassends doen.
U bent van harte uitgenodigd.
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Woensdag 4 december - KVG-Koffiemorgen
van 10.30 tot 11.30 uur – in ’t Paradies.
KVG-Koffiemorgen met inschrijving
- de film van 13 december
- de Kerstbijeenkomst van 19 december in Boshotel

Vrijdag 13 december
Filmmiddag in Foroxity. De film Last Christmas. Aanvang 14.00 uur.
€ 10,50 - p.p. inclusief hapje en drankje.
Om alvast in het “Kerstgevoel te komen hebben wij voor u de film Last Christmas
bedacht. Het is een romantische komedie, met een goede mix van een lach en een
traan. Met acteurs als Emma Thomson is het halve werk al gedaan.
Op jonge leeftijd ontvluchtte de ambitieuze musicalactrice met haar ouders en zus
Joegoslavië. Enkele jaren later onderging de jonge vrouw een harttransplantatie en
onderhoudt sindsdien een moeizame relatie met haar moeder, die zich overbezorgd
en bemoeizuchtig opstelt. Kate slaapt dan ook bij vrienden en heeft voor de feestdagen een
baantje gescoord in een Kerstwinkel in het Londense Covent Garden. Op een dag kijkt ze door de
winkelruit naar buiten en ziet ze een dromerige jongen omhoog de lucht inkijken. Ze maakt kennis
met deze Tom, die ze vervolgens om de haverklap tegen het lijf loopt.
De verdere inleiding laten we graag aan dhr. Verheul over.
U kunt zich aanmelden voor de film op de Koffiemorgen van woensdag 4 december in ’t Paradies.
of bij Annie Mooren tel. 330868 of per e-mail anniemooren@planet.nl.
Betaling:
Via bankrekeningnummer NL74 RABO 0144 1218 08. T.n.v. KVG Roermond,
onder vermelding van ‘film januari’.

UITNODIGING
Donderdag 19 december – KVG Kerstviering – 11.30 uur
in het Boshotel, Boslaan 1, 6063 NN, in Vlodrop.
Onze jaarlijkse Kerstviering willen we dit jaar wat vroeger op de dag plannen.
U bent van harte welkom vanaf 11.30 uur voor een kopje koffie/thee met iets lekkers.
Aansluitend gaan we luisteren naar een overdenking door deken Rob Merkx, welke muzikaal
omlijst wordt door harpiste en zangeres Jopie Jonkers.
Daarna gaan we genieten van een “warme” lunch om 13.00 uur en sluiten een gezellige middag af
om 15.00 uur.
Kosten: € 23,50 per persoon, inclusief: koffie, thee, jus d’orange, water.
Niet bij de prijs inbegrepen: alcoholische drankjes; deze zijn voor eigen rekening.
Betalen is opgeven via bankrekeningnummer: NL55 RABO 0144 1416 47
t.n.v. KVG Roermond, onder vermelding van: Kerstviering.
Wilt u zich bij binnenkomst aanmelden bij de organisator.
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