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December 2021 
 

Verlangen 
Wij wachten daaglijks dat morgen 
Vrijheid aanbreken moet, 
Om nooit meer te gaan in ’t verborgen 
Terug – ons licht voorgoed. 

 
Gebeuren zal dit niet, 
Zoomin als een engel daalt 
Naar streken waar verdriet 
Tot wanhoop wrang verschaalt. 

 
Niet volgens onze orde: 
’t Geluk wacht zijn eigen tijd 
Om geboren te worden 
Binnen de werkelijkheid. 

 
Maar ééns, door levensengte 
Breekt haar rijk open, wijd….. 
Wij werden ingewijd 
En weten sinds zij ons wenkte: 
‘Ik kom op tijd.’ 

   Slauerhof 
 

 

AGENDA 
 

Woensdag   1 december  Koffiemorgen in ’t Paradies  GEANNULEERD 
Dinsdag   7 december  Lezing Dementie in ‘t Paradies 
Vrijdag 10 december  Film        GEANNULEERD 

           Donderdag 16 december            Kerstviering in de Oranjerie 
 

Coronanieuws 
U begrijpt dat wij na de laatste persconferentie, het huidige programma voor de komende 

maanden hebben moeten aanpassen. 
 
De lezing van 7 december over Dementie gaat door.  
QR-code en ID-bewijs zijn in ‘t Paradies tot nu toe niet verplicht. In lijn met het advies van de 
overheid vragen wij u om rekening te houden met elkaar en anderhalve meter afstand te bewaren.  
Aanmelden via e-mail secretaris@kvg-roermond.nl. 
 
De Kerstviering van 16 december gaat door. Toegang op vertoon van QR-code en ID-bewijs. 
 

In verband met Corona zijn alle vermelde activiteiten onder voorbehoud. 
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Dinsdag 7 december  
14.00 uur in ’t Paradies. Door dhr. Kees Spapens / GZ-psycholoog 
Lezing ‘Vergeetachtigheid is geen dementie,‘ 
 
In de presentatie wordt ingegaan op gewoon vergeten en hoe hier mee om te gaan. 
In de lezing gaan we op zoek wanneer je je zorgen moet maken rondom het 

geheugen en betreden we het randgebied van de milde cognitieve achteruitgang. We kunnen dan 
wat meer focussen op dementie en hoe om te gaan met iemand met beginnende dementie in je 
omgeving. Er is ruim gelegenheid tot het stellen van vragen en wat er in dementievriendelijk 
Roermond zoal geregeld is. 
U bent van harte uitgenodigd. 
Aanmelden via e-mail secretaris@kvg-roermond.nl. Én denk aan mondkapje. 
 

De wandelclub  
De initiatiefnemers van de wandelclub zijn Riet Hanssen (voor de langere wandeling) en Marja 
van de Ven (voor de wat kortere wandeling). De wandeldata staan in het jaarboekje 2021 – 2022 
op bladzijde 17 en er stonden nog een aantal data open..  
Vanaf 23 november neemt Els Frenken de leiding op zich voor de data die nog niet waren 
ingevuld. 
Zij kiest ervoor, om de afstand steeds opnieuw te bepalen; lang of kort of er tussenin.  
Die data zijn 23 november, 21 december, 4 en 25 januari, 22 februari, 22 maart, 19 april en 17 
mei. 

Coronamaatregel: De maximale groepsgrootte is 10 personen op 1,5 m afstand.  
Vaccinatie verplicht.  

Aanmelden noodzakelijk. bij Riet  10-14 km  Riet.hanssen@gmail.com / tel. 06 5577 4656 
                              bij Marja 8 – 10 km  Marja@fransvandeven.nl  / tel. 06 3401 2465 

         bij Els  variabel Els.frenken@ziggo.nl    / tel. 0475 - 40 27 21 
  

Donderdag 16 december  
 
   Kerstviering 2021 

U wordt van harte uitgenodigd voor een kerstlunch in de Joep 
Nicolaszaal van de Oranjerie in Roermond 
U heeft toegang tot het theater-hotel op vertoon van uw QR-
code/coronatoegangsbewijs én een ID-bewijs. 
 
Programma:  
10.30 uur Ontvangst 
11.00 uur Welkom door de voorzitter, mw. Willemien Dirkx 
11.30 uur “Rondom de kribbe”, een beeldpresentatie door mw. Maria Bonten 
12.00 uur Aanvang buffetlunch 

Koffie, thee, melk en jus d’orange zijn inbegrepen. 
Overige (non-)alcoholische dranken zijn voor eigen rekening 

15.00 uur Afsluiting door de voorzitter. 
 
De kosten voor deze kerstbijeenkomst zijn € 20,00 per persoon. 
Betalen is aanmelden via bankrekeningnummer NL55 RABO 0144 1416 47 onder vermelding 
van ‘kerstlunch 2021’ 

  Aanmelding tot uiterlijk woensdag 8 december.  
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Cursus “Wat is schoonheid” 
2e cyclus van 6 lessen op woensdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur 
Locatie: ’t Paradies, Munsterstraat 61, Roermond 
Kosten € 75,00 . 
De cursus wordt gegeven door Harrie Frijns. Er zijn 2 groepen van maximaal 25 personen. 
Aanmelden bij Annette van Bemmel, tel. 0475 54 25 02 of e-mail a.m.vanbemmel@gmail.com 
Groep 1     Groep 2 
19 januari       2 februari 
16 februari       2 maart 
16 maart     30 maart 
21 september      5 oktober 
19 oktober       2 november 
16 november     30 november 

 
Let op: Leden die al deel genomen hebben aan de 1e cyclus moeten zich opnieuw opgeven, met 
vermelding in welke groep de cursus gevolgd werd. 
 

Wat is schoonheid?  En waarvoor wordt zij gebruikt?       Deel 2         
Vorig jaar hebben wij ons bezig gehouden met het vak van de kunstschilder, zijn spel met de 
basisbeeldelementen, de natuurnabootsing en de verhalende inhoud. Alle drie deelaspecten 
komen voort uit onze psychische functies: waarnemen, voelen en denken. Dit jaar gaan we veel 
aandacht aan het denken besteden, omdat het in onze West – Europese cultuur zeer dominant 
aanwezig is. 
In de 7de lezing wordt getoond hoe het klassiek, logische denken dualistisch, statisch en 
hiërarchisch van aard is en hoe het werkt door dingen uit te sluiten. Aangezien de processen in de 
kunstgeschiedenis ook hierdoor bepaald worden, hebben de volgende drie lezingen deze 
geschiedenis tot onderwerp. 
In lezing 8 bestuderen wij de Christelijk – Europese kunst en staan uitgebreid stil bij de zin van het 
godsdienstige beeldverbod, zoals dat ook bij meerdere modern, abstracte kunstenaars terug te 
horen is. 
In lezing 9 worden de spanningsvelden besproken die zich voordoen in de wisselwerking tussen 
de individuele kunstenaar en de artistieke traditie. Als concreet voorbeeld wordt het oeuvre en 
levensverhaal van Francisco de Goya (1746 – 1828) genomen.  
In de 10de lezing wordt dit verhaal voortgezet met drie hoofdrolspelers uit de 20ste eeuwse 
schilderkunst: Edward Munch, Giorgio de Chirico en Piet Mondriaan. Hun verhaal en dat van hun 
collega’s toont aan dat de kunsthistoricus door zijn hiërarchische en dualistische denken de rode 
draad in zijn eigen verhaal – sinds de jaren ’80 – kwijtgeraakt is. 
In de laatste twee lezingen is het hoe en waarom van dit verlies het centrale onderwerp. Dit kan 
als een dramatisch slot klinken maar dat hoeft niet, omdat deze situatie ook mogelijkheden biedt 
om op een geheel nieuwe manier met kunst om te gaan. Immers, het leven kan achterwaarts 
begrepen worden, maar moet voorwaarts geleefd worden, aldus de existentialist Kierkegaard                                               
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Onze grote bouwmeester Cuypers. 
 

In het convocaat van november hebben wij reeds aangekondigd, dat het K.V.G haar leden en 
hun introducés de gelegenheid biedt tot het bijwonen van deze voorstelling op  

 
zondagmiddag 13 maart 2022 

om 15.00 uur in de ORANJERIE  te Roermond  
met het onderstaande voorrecht: 

 
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. 
 
Naast deze unieke kans voor u als lid (met uw introducé(s)) mogen wij u mededelen, dat de 
plaatsen voor het K.V.G. zijn gereserveerd op de vóórste rijen van de theaterzaal!  
De plaatsen zullen op volgorde van ontvangst van inschrijving (= betaling) worden toegewezen. 
 
De betaling van de entreekaart(en) van € 35,- per stuk gaarne overmaken 
- onder vermelding van volledige  naam  
     op bankrekening KVG Roermond 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. 
- De inschrijving sluit als de kaarten op zijn, of anders uiterlijk 1 februari a.s.  
 
Wij hopen u van harte welkom te kunnen heten op deze K.V.G-special. 
Het bestuur. 

   EP1121 

 

 

 
 

 

Wij wensen u heel fijne, gezellige, warme, leuke kerstdagen 


