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Waar blijft de tijd?
Waar blijft de tijd, waar blijft de tijd?
Waar blijft de tijd die wij besparen door het feit
dat wij met maaimachines sneller kunnen maaien
en wij online zijn door te drukken op een knop
en in een handomdraai een wasje kunnen draaien
Maar met de vrijheid en de rust schiet het niet op
Technologie en elektronica ten spijt
Waar blijft de tijd? Waar blijft de tijd?
Waar blijft de tijd? Waar blijft de tijd?
De dinosauriërs die leefden in het Krijt
zijn nu verworden tot fossielen en skeletten
Dus kunnen ook geen antwoord geven op die vraag
En daarom hou ik het bij deze coupletten
Tenslotte heb ik nog wel meer te doen vandaag
Een beter eind krijg ik er toch niet aangebreid
Waar blijft de tijd? Waar blijft de tijd?

(nl.dreamstime.com)

Agenda
Woensdag
3 november
Donderdag 18 november
Maandag
22 november
Vrijdag
26 november

Koffiemorgen én verkoop Melaniaproducten
Workshop
Nederland Leest
Film

Koffiemorgen
U kunt weer naar de KVG-Koffiemorgen in ’t Paradies.
Een leuke manier om elkaar even gezellig te treffen bij een kopje koffie of iets anders.

OPROEP
Zoals u ook in het jaarboekje hebt kunnen lezen, heeft mevr. Annie Heussen vele jaren
zorg gedragen voor het ZIEKENBEZOEK aan de leden.
Nu mag iemand anders het van haar overnemen.
Wie wil haar OPVOLGEN?
Graag contact opnemen met het bestuur / met Annie Heussen.
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Woensdag 3 november
Handwerkverkoop op de Koffiemorgen vanaf 11 uur.
De dames van de handwerkclub nodigen u van harte uit voor deze verkoop.
U hebt al een voorproefje gezien en gekocht op de Openingsdag.
We verheugen ons erop, om de rest van handwerkspullen ook te laten zien.
De opbrengst is voor een nieuw project van de werkgroep Melania-Roermond in Bolivia.
Over nadere gegevens hopen wij u zo spoedig mogelijk te kunnen informeren.
Handwerken te kust en te keur, zoals gastendoekjes, slabbetjes en dekservetten,
Diverse artikelen: eierwarmers, lopers voor Kerst en Pasen.
Of zoekt u een leuk cadeautje voor Sinterklaas of Kerst? Wellicht is er iets voor u bij.
Ook hebben we veel handwerkmateriaal: waaronder diverse cassettes met allerlei kleuren garens
van DMC. Prachtige, bewerkte en onbewerkte tafelkleden in diverse maten en kleuren.
Handwerkboeken enz.
Merklappen in lijst, uit de nalatenschap van An Boonen, zijn ook te koop.
.

Namens de handwerkgroep
Annie Jeurissen 0475-318371 en Aske van Ewijk 0475-496366

Donderdag 18 november
Sinterklaas is weer in aantocht
en daarom gaan wij op donderdag 18 november a.s. naar:

aan de Sintelstraat 31a te Maasbracht.
Kosten € 10,- per persoon
Hier gaan we in groepjes van 8 tot 12 personen een gezellige middag doorbrengen
met een Workshop Speculaasjesbakken, waar u leert werken met een originele
houten speculaasplank.
In de pauze genieten we van een kopje koffie of thee met een….. speculaasje.
U krijgt een heerlijk speculaasrecept mee naar huis en natuurlijk uw eigengemaakte
koekjes.
Aanvang 1e workshop: 13.00 uur. Duur: 1 uur en 30 minuten..
Bij grote opkomst kan een extra workshop gehouden worden op diezelfde dag, maar op een ánder
tijdstip.
Overmaken op rekening: NL74 RABO 0144 12 1808 ten name van KVG Roermond onder
vermelding van ‘workshop’.
U kunt zich telefonisch aanmelden bij Annie Mooren 0475-330868 tot uiterlijk maandag 8
november. Deelname op volgorde van aanmelding. Betaling = aanmelding.
Gaat u met eigen vervoer en wilt u iemand meenemen in uw auto, vermeld u dit dan a.u.b. bij de
aanmelding. Als chauffeur ontvangt u € 2,50 per persoon van uw mede-passagier(s).
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Maandag 22 november
Aanvang 14.00 uur – in ‘t Paradies
Lezing door dhr. Paul van Dooren, in het kader van Nederland Leest.
De grenzeloze Adriaan van Dis
“ Lezen is de goedkoopste manier van reizen” en “ Lezen is denken met
andermans hoofd”;
deze twee onverwoestbare waarheden kennen we (hopelijk) al heel lang. Echte lezeressen
hebben ze waarschijnlijk ook al lang en telkens weer opnieuw als zodanig ervaren.
Dit jaar is het thema van de campagne Nederland Leest Over de grens. Het geschenk dat bij de
campagne van dit jaar hoort, is De Wandelaar van Adriaan van Dis. Welke Nederlandse auteur
weet zoveel van het overschrijden van grenzen als juist Van Dis? Het passeren van een grens
gaat vaak, en zeker bij Van Dis, niet zonder moeite, maar levert even vaak nieuwe rijkdom op.
Rijkdom van allerlei aard. Parijs vormt daarvoor het ideale decor.
Maar er is méér!
Daarover gaat het in mijn lezing op 22 november. Overwin jezelf, wees erbij!
Paul van Dooren

Vrijdag 26 november
Foroxity: film Gloria Bell
Aanvang 14.00 uur
Kosten 10,50 per persoon, inclusief hapje/drankje na afloop
Zaal open vanaf 13.30 uur.
Graag nodigen wij u uit voor de film Gloria Bell.
Deze film valt onder de categorie bitterzoet drama.
Gloria is 58 jaar, maar voelt zich nog elke dag een prille dertiger op zoek naar de liefde van haar
leven. Haar dagen brengt ze door op kantoor, maar de avonden is ze steevast te vinden op de
dansvloer. Wanneer ze op een avond Arnold ontmoet lijkt er een einde te komen aan haar dagen
als vrijgezel. Maar hoe ga je om met zo’n nieuwe relatie en alle bagage van je partner?
Onverschrokken en met ongelooflijke levensvreugde gaat Gloria het nieuwe avontuur tegemoet.
U kunt zich aanmelden bij Annie Mooren, tel. 0475 330868 of per e-mail:anniemooren@planet.nl.
Betaling: zie tekst rekeningnummers o.v.v. film november
Houd er rekening mee dat het verplicht is om uw coronatoegangsbewijs te laten controleren. Bent u niet
gevaccineerd of heeft u geen herstelbewijs, dan vragen zij u om een testbewijs die niet ouder is dan 24 uur
voor aanvang van de voorstelling. Het maken van een afspraak voor een test kan
via https://www.testenvoortoegang.org/.
Het tonen van uw coronatoegangsbewijs kan via de CoronaCheck-App op uw smartphone of u kunt uw
QR-code printen via de website https://coronacheck.nl/nl/print/.

Leef
met wie je op aarde zwerft
en als je onderweg vriendschap verwerft
dan blijf je leven
zelfs als je sterft
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Allerzielen

(Seth Gaaikema)

De fietsclub start iedere dinsdag om 9.30 uur vanaf het Bisschop Schrijnenplein in Roermond.
Iedereen is welkom.
Als u mee wilt fietsen, meld u zich dan aan bij mevr. Annie Heussen, tel. 0475-31 99 13.

Gelieve u aan te melden voor de ledenvergadering en voor de lezing.
bij het secretariaat tel. 0475 58 49 25

Naar welk rekeningnummer ?
naar

NL55 RABO 0144 1416 47
t.n.v. KVG Roermond
- Contributie
- clubs
- cursussen

naar

NL74 RABO 0144 1218 08
t.n.v. KVG Roermond
- Excursie
- Voorjaarsreis
- Film € 10,50

Betalen is aanmelden geldt voor:
- Evenementen: Openingsdag
Kerstviering
Sluitingsdag

Aanmelden uitsluitend per telefoon of per e-mail bij
Annie Mooren
Denk aan

afmelden bij verhindering!
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Onze Cuypers, de perfectionistische architect, de grote bouwmeester uit Roermond en zijn
onstuimige rol als vader, komt volledig tot leven in Muziektheater Cuypers.
Na het zien van deze voorstelling krijgt een wandeling langs zijn standbeeld of bouwwerken
een compleet nieuwe dimensie.
***
Het K.V.G biedt haar leden de gelegenheid tot het bijwonen van deze voorstelling op

zondagmiddag 13 maart 2022 om 15.00 uur in de ORANJERIE
te Roermond.
De prijs bedraagt € 35,- per persoon, inclusief garderobe en een consumptie in de pauze.
Introducés zijn welkom, dus vraag uw partner, zoon, dochter, vriend of vriendin om met u mee te
gaan.
SPECIAAL VOOR ONZE LEDEN EN INTRODUCÉS:
Wanneer u dit wenst en bij voldoende aanmeldingen, krijgt u na afloop van de voorstelling
een drankje aangeboden en is er de mogelijkheid om achter de coulissen te kijken.
Een van de hoofdrolspelers zal een korte uitleg geven over hoe een en ander in zijn werk
gaat.
Er is een beperkt aantal kaarten beschikbaar, dus om u een plaats te kunnen garanderen
dient u zich in te schrijven door:
betaling van de entreekaart(en) van € 35,- per stuk op bankrekening nummer:
NL55 RABO 0144 1416 47 met vermelding CUYPERS
en JA of NEE of U (bij voldoende deelnemers) na de voorstelling een kijkje wilt
nemen achter de coulissen.
Het verhaal begint op de dag van vandaag, in het 100e jaar na het overlijden van Pierre Cuypers.
De man die in heel Nederland en daarbuiten bekend staat om zijn bouwwerken.
Maar wie is de man achter het standbeeld bij de Munsterkerk? Het Cuypersbeeld neemt ons als
‘de geis’ (geest, geweten van Cuypers) mee naar zijn roerige leven, Pierre’s communie, studie,
pieken en dalen, zijn geluk, zijn verdriet, zijn religie en soms ook ongeloof in wat het leven hem
bracht.
De naam van Pierre Cuypers is onlosmakelijk verbonden aan Roermond. Hij is er geboren, bracht
een groot deel van zijn carrière door in deze stad en zijn grafmonument staat op het Oude
Kerkhof. Als architect is Cuypers verantwoordelijk voor de bouw van vele kerken in Nederland.
Hiernaast is hij bekend als bouwmeester van onder andere het Rijksmuseum, het Centraal Station
in Amsterdam en Kasteel de Haar in Haarzuilens. In Roermond kennen we hem van zijn woonhuis
en werkplaats, nu het museum Cuypershuis. En natuurlijk van de restauratie van de Munsterkerk.
Het Muziektheater Cuypers gaat verder dan zijn beroemde bouwwerken. Naast zijn karakter als
perfectionistische architect, gaat het om de mens achter het werk en zijn rol als vader.
Bart Segers is verantwoordelijk voor de regie van de productie. “Met veel zang en dans wordt het
een dynamisch stuk. En wat ontzettend leuk is, er is ook een link naar het heden”. Het verhaal en
de liedteksten zijn geschreven door Ton Nizet. De muziek is gecomponeerd door Ron Antens.`Het
Muziektheater wordt een productie met een mix van 34 acteurs en zangers, professionals en
amateurs.
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