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November 2022 
 

 
November 
 
Met ‘wat een snertweer’, hakt zij winterpeen 

in schijfjes op de plank. 

De grote pan danst op het vuur. 

Verse worst, gekookte ham en spek 

in dobbelsteen. platte rib en varkenshiel. 

De prei belust op avontuur, 

Jaagt de erwten uit hun vel. 

Nochtans, ik zie het aan haar lippenspel als 

zij voorzichtig proeft, het feest lijkt incompleet 

‘Ook soep is poëzie’, zegt zij. 

Ze bukt zich diep en uit het donker van de kast 

verschijnt wat zij nog mist potsierlijk, 

wanstaltig, smoezelig van de klei, 

maar eenmaal doorgesneden, wit als 

verse sneeuw, geurend als haar lijf. 

Devoot zegt zij, terwijl ze haar  

kleine handen wast ‘knolselderij’. 
     Albert Megens 

 
 

Agenda 
 

Woensdag  2 november Koffiemorgen 

 Dinsdag      8 november Lezing in ’t Paradies door Luc Laudi, over J.Vermeer  

 Dinsdag    22 november    Lezing in ’t Paradies door Ralph Voorsmit over  

De Koloniale Tijd 

 Vrijdag      25 november Film  

 Donderdag 1 december Workshop speculaasbakken 

  

De geplande excursie gaat helaas niet door in deze maand: onze aanvraag werd 

afgewezen. 

 

Koffiemorgen 2 november 
 
  Om 10.30 is er weer een KVG-Koffiemorgen in ’t Paradies. 

  Een leuke manier om elkaar even gezellig te treffen bij een kopje koffie of  

     iets anders.  
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Dinsdag 8 november 
Lezing door dhr. Luc Laudi, van 14.00 – 16.00 uur in ’t Paradies.  

 
  Leven en werk van Johannes Vermeer (1632-1675) 
 
In het voorjaar van 2023 zal het Rijksmuseum Amsterdam  
in samenwerking met het Mauritshuis Den Haag  
een grote expositie wijden aan de werken van deze 17e -eeuwse 
meester schilder.  
 
Over Johannes Vermeer is best veel bekend, maar we weten niet alles van hem. Hij 
is in Delft geboren, hij heeft er gewerkt, een gezin gesticht en is er gestorven. 
Na zijn overlijden in 1675 raakte Vermeer en zijn werken in de vergetelheid. In de 19e 
eeuw werd hij herontdekt en steeg zijn roem tot grote hoogten.  
Zowel zijn thema’s als zijn schilderstijl wijken af van de werken van zijn collega-
schilders uit de 17e eeuw. Het Rijksmuseum heeft zelf 4 van de 35 aan Vermeer 
toegeschreven werken.  
In 1996 werd in het Mauritshuis de laatste grote expositie gehouden. Sinds die tijd 
hebben diverse onderzoeken nieuwe interessante ontdekkingen aan het licht 
gebracht.  
Onlangs nog werd bekend dat ‘het melkmeisje’ verschillende overschilderingen heeft 
waardoor het werk pas zijn typische ‘Vermeer’ rust kreeg.  
 
De expositie zal worden aangevuld met Vermeer’s werken uit o.a het Mauritshuis en 
musea in de USA, Ierland en Duitsland. Zeker 27 van de 35 werken aan Vermeer 
toegeschreven, zullen worden tentoongesteld waarmee terecht van een 
overzichtsexpositie kan worden gesproken! 
 
Voor belangstellenden zeker interessant om te weten dat Tracy Chevalier een roman 
geschreven heeft over Vermeer.  
 
Er wordt onderzocht of wij in het voorjaar een aantrekkelijke excursie kunnen 
organiseren naar de Vermeertentoonstelling. 

 
Dinsdag 22 november 

Lezing door dhr. Ralph A.C.A. Voorsmit, van 14.00 – 16.00 uur in ’t Paradies. 
 

WAT WEET HET HEDEN VAN ONS KOLONIALE VERLEDEN? 
 
Waarom kwamen de Nederlanders naar Indonesië en wat was de invloed van de 
Nederlanders in Indonesië? 
Wat deed de Nederlandse regering tijdens de Tweede Wereldoorlog en wat 
gebeurde er met Indonesië tijdens en ná de Japanse bezetting? Allemaal vragen 
waar in deze multi-audiovisuele voordracht een antwoord op wordt gegeven: een 
verhaal over de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC), het Koninklijk 
Nederlandsch-Indisch Leger (KNIL), het Koloniale Leven en de Indonesische 
Onafhankelijkheidsstrijd.  
De rode draad vormt mijn eigen familiekroniek. 
 



 

3 

 

Vrijdag 25 november 

In Foroxity: filmmiddag  
Aanvang 14.00 uur 
Kosten 11,50 per persoon, inclusief hapje/drankje na afloop 
Zaal is open vanaf 13.30 uur. 

 

De titel van de film is Corsage  

 
Deze film geeft een beeld van de wereldberoemde Sissi, 
maar dan vanaf haar veertigste levensjaar waarop vrouwen geacht worden te 
verdwijnen. Ze was mooi, ze was sympathiek, ze had een bijzondere band met het 
volk. 
 
Keizerin Elisabeth van Oostenrijk-Hongarije (Sissi), echtgenote van Frans Joseph, is 
jarenlang de geliefde droomvrouw geweest aan het hof. Nu wordt Sissi veertig, krijgt 
ze de eerste grijze haren en moet haar korset steeds strakker worden geregen. 
De keizer gaat op zoek naar een jonge minnares, Sissi moet achter de coulissen 
verdwijnen. 
Anders dan de Sissi films met Romy Schneider tekent regisseur Maria Kreutzer 
de keizerin als zelfbewuste vrouw van middelbare leeftijd, wier leven tegelijkertijd 
volledig wordt bepaald door de patriarchale wetten van de aristocratie. 
 
De verdere inleiding laten we graag over aan dhr. Verheul.  
 
U kunt zich aanmelden bij Annie Mooren, tel. 0475 - 33 08 68 of  
per e-mail:anniemooren@planet.nl.  
Betaling: zie tekst rekeningnummers o.v.v. film november 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              In memoriam  
mevrouw Margriet Verboeket-Bouts 89 jaar, oud lid, overleden op 15 september 

mevrouw Annie  Noten - Berg,  93 jaar,  oud lid,  overleden op 3 oktober 2022 
 

 

mailto:anniemooren@planet.nl
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Donderdag 1 december 

 

Workshop Speculaasjes Bakken. 
 

Sinterklaas is binnenkort weer in aantocht en daarom gaan wij op 
 

donderdag 1 december a.s. naar 
 
 
      
 

Zilstraat 18   ,    te Dieteren 
 

Hier gaan we in een groepje van minimaal 15 personen een gezellige middag 
doorbrengen met een Workshop Speculaasjes Bakken, 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 speculaas-recept mee naar huis en natuurlijk uw eigengemaakte 

koekjes. 

Aanvang workshop: 13.30 uur 
Duur: 1 uur en 30 minuten 
Kosten € 12,50 per persoon 
Gaarne overmaken op rek: NL74 RABO 0144 12 1808 
U kunt zich telefonisch aanmelden bij Annie Mooren 0475 - 33 08 68 
tot uiterlijk zondag 20 november.  
 
Gaat u met eigen vervoer en wilt u iemand meenemen in uw auto, 
vermeldt u dit dan a.u.b. bij de aanmelding.  
Als chauffeur ontvangt u € 2,50 per persoon van uw mede-passagier(s). 
 
Deelname op volgorde van aanmelding. Betalen = Aanmelden. 

 
 
 
 

Naar welk rekeningnummer  ? 
naar    NL55  RABO  0144  1416  47 
                t.n.v. KVG Roermond 
- Contributie 
- clubs 
- cursussen 
 
Betalen = aanmelden geldt voor: 
- Evenementen:   Openingsdag    
                            Kerstviering 
     Sluitingsdag                           
                                                          Denk aan 

naar NL74  RABO  0144  1218  08 
                  t.n.v. KVG Roermond 
-  Excursie 
-  Voorjaarsreis  
-  Film € 11,50 
-  Workshop € 12,50 
Aanmelden uitsluitend per telefoon of per e-
mail bij 
Annie Mooren 

 
afmelden bij verhindering! 

     EP10-2022 


