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AGENDA
Dinsdag
Vrijdag

8 december
11 december

Lezing ‘Beestig mooi. Dier in de kunst’
Film

Van het Bestuur
Ondanks alle beperkingen en steeds weer nieuwe maatregelingen, noodzakelijk vanwege het
coronavirus, blijft het bestuur zich inzetten om activiteiten die mogelijk zijn te organiseren.
Het kan dat een lezing of cursus toch op het laatste moment niet kan doorgaan.
Afgezien van de RIVM-richtlijnen zijn wij ook afhankelijk van de mogelijkheden van presentatoren
en de beschikbaarheid van de locatie. ‘t Paradies is tot heden steeds open gebleven.
Daar er momenteel maar 30 personen deel kunnen nemen aan een activiteit en u hebt zich
daarvoor opgegeven, is het belangrijk dat u zich afmeldt als u, om welke reden ook, niet
aanwezig kunt zijn. Uw plek kan dan door een ander lid worden ingenomen.
Vanaf 14 oktober is wel in ‘t Paradies de horeca gesloten. Bij de lezingen en cursussen is meestal
een korte pauze. U kunt in deze coronatijd zelf een drankje meenemen.
We blijven positief en hopen snel op betere tijden om ons programma weer volledig te kunnen
uitvoeren.
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Woensdag 2 december - voorlopig geen KVG-Koffiemorgen
Inschrijving voor de lezing van 8 december
- de film van 11 december

(bij secretariaat)
(bij Annie)

U dient zich aan te melden voor zowel de lezing als voor de film van december en/of januari.
MAAR…… kunt u onverhoopt niet: wilt u zich dan afmelden (ook onder vermelding van maand,
naam en activiteit).

DINSDAG 8 december
14.00 uur in ’t Paradies: Lezing ‘Beestig mooi. Dier in de kunst’ door dhr. Jan Vaes.
Een jaar geleden alweer, genoten wij van een reuze interessante lezing door
dhr. Jan Vaes met als onderwerp ‘Bruegel’.
Dit jaar, als corona geen roet in het eten gooit, geeft hij een lezing over
‘Beestig mooi, het dier in de kunst’.
Het wordt beslist weer een aangename, leerrijke, middag.
Het is boeiend te ontdekken hoe het dier in de loop der tijden werd
voorgesteld. Een overzicht biedt niet alleen een beknopte geschiedenis van
de kunst maar leert tevens hoe mensen met dieren omgingen en legt
verschillende opvattingen over mens, maatschappij en natuur bloot.
U bent van harte uitgenodigd.

Vrijdag 11 december
Filmmiddag in Foroxity – 14.00 uur. De film ‘The Singing Club’.
Kosten € 7,80
Let op: niet zoals gewoonlijk op de laatste vrijdag van de maand.
De ‘feelgood’- film voor deze bijzondere ‘feestmaand’ is een komisch drama
over vriendschap, familie en kracht van muziek.
Het leven van een vrouw van een beroepsmilitair kan zwaar zijn.
Gescheiden van geliefden liggen angst en eenzaamheid op de loer.
Kate, de perfecte officiersvrouw, draagt die last met stijl. Om niet bij de
pakken neer te zitten probeert ze een groep vrouwen op de basis te
overtuigen om een zangkoor te beginnen.
Lisa, rebel en rocker in hart en nieren, is sceptisch over het idee, maar laat zich snel overtuigen
door hun humor en moed.
Met hartstochtelijk gezongen pophits weten Kate en Lisa en de andere koorleden uiteindelijk hun
verschillen te overwinnen, en krijgen ze tot hun grote verrassing de kans om het optreden van hun
leven te geven.
De inleiding laten we graag over aan dhr. Verheul.
U kunt zich telefonisch aanmelden voor deze film vóór woensdag 9 december bij Annie Mooren.
Wilt u het geld overmaken o. v. v. ‘film december’ naar rekening NL74 RABO 0144 1218 08.
Denk aan het mondkapje
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Kerstviering en Nieuwjaarsreceptie.
Lieve dames,
Al onze inspanningen ten spijt, worden we overruled door de maatregelen
rondom het coronavirus.
Dat houdt in dat er dit jaar geen kerstviering is en dat we ook geen
nieuwjaarsreceptie kunnen houden. Dat is heel erg jammer.
We willen onze bijdrage leveren om het covidvirus in te dammen door ons aan de RIVM-adviezen
te houden en daarmee ons aller gezondheid te borgen om ziekte te voorkomen.
We hopen op betere tijden en zodra die aangebroken zijn, kunt u er op rekenen dat we leerzame,
mooie en gezellige bijeenkomsten gaan organiseren.
Hierbij wensen wij u gezegende kerstdagen en een zalig nieuwjaar.
Namens de evenementenmedewerkers, Anke, José en Loes

In Memoriam
Mevrouw Nellie Smeets-van Gorp, overleden op 16 oktober, oud lid, 84 jaar.

De feestdagen zijn dit jaar een beetje anders,
maar we wensen u toch fijne kerstdagen en een gezond 2021
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