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      December 2022 
            

 
Top 10 

Sint zat te denken,       
Wat hij jou toch moet schenken.       De Sint had een probleem ojee, 

Want een gedicht schrijven valt niet mee. 
Heeft Sint iets voor jou meegebracht? 
Jazeker, het is een hele vracht. 
 

Dit gedicht is speciaal voor jou. 
Pak maar snel uit, want dit is wat je graag wou. 

 
Ik wens je veel plezier  
met dit cadeautje hier. 

 
Wat moeten we dit keer aan …. (naam invullen) geven? 
Zij/hij heeft niks op haar/zijn lijstje geschreven. 
 

Sint vond het moeilijk kiezen wat hij zou kopen. 
Dus maak het cadeau nu maar snel open. 

Sint zat achter zijn bureau. 
En dacht wat geef ik (naam) als cadeau.   Hij liet het inpakken door Piet. 

Hopelijk heb je het nog niet! 
De Sint bleef maar schenken 
Want hij kon niet meer denken.       

 

AGENDA 
 

Donderdag   1 december    Workshop speculaasbakken; zie convocaat november 

Dinsdag   6 december    Lezing Oekraïne 

Woensdag   7 december    Koffiemorgen 

Donderdag 15 december   Kerstviering in de Oranjerie 

Vrijdag 16 december    Film         

            
 

Donderdag 1 december 
 

Workshop Speculaasjes Bakken, GAAT NIET DOOR! 
Aanvang 13.30 uur. De Bakwinkel, Ziltstraat 18 in Dieteren 

U kunt zich nog aanmelden tot 20 november. 
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Dinsdag 6 december 
 

Lezing door dhr. Hubert Smeets, van 14.00 – 16.00 uur in ‘t Paradies 
Titel: Rusland en de Oekraïne 
 
Hubert Smeets is journalist en historicus en m.n. Rusland kenner.  
Hij werkt sinds 1980 voor NRC Handelsblad. 

 
In deze lezing zal de heer Smeets ingaan op: 

- De onbegrijpelijkheid van de inval van Rusland/Poetin in Oekraïne  

- De blindheid van het Westen en wat is de oorzaak van deze blindheid 

Het onbegrensde imperialisme van Rusland waarbij men gebruik maakt van 

verschillende instrumenten:  

 

• de mythe van het duizendjarige rijk dat Rusland volgens Poetin is 

• superioriteitsgevoel van Moskou als het gaat over religie, taal en cultuur 

• ontmanteling van het Sovjetrijk 

• aloude omsingelingstheorieën 

• anti-Amerikanisme 

• Een hybride wereldoorlog in Europa en de vernietiging van de Oekraïense cultuur 

 

De gevolgen die nog onvoorzienbaar zijn. Zeker is wel dat naast de vernietiging van  

Oekraïne en een nieuw IJzeren Gordijn door Europa nu ook de toekomst van Rusland  

zelf op het spel staat. 

 

Woensdag 7 december Koffiemorgen 
 

In deze maand van pepernoten en kerstkransjes bent u weer 
van harte welkom op de Koffiemorgen in ’t Paradies. Aanvang 10.30 uur.  

 

 

 

 

              In memoriam  
 

      Mevrouw Tiny Strauss, 93 jaar, , lid, overleden op 8 oktober 2022 

      Mevrouw D. Gerritsen-Norman, 91 jaar, oud lid, overleden op 13 oktober 2022 
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Donderdag 15 december 
                 

Wij nodigen u uit voor de Kerstviering 
in de Oranjerie te Roermond 

     We komen bij elkaar in de Joep Nicolaszaal. 
Deze bevindt zich op de eerste etage, die te bereiken is met een lift. 

Een lift bevindt zich in de gang op de begane grond aan de rechterkant van 

het gangpad. 

Twee liften bevinden zich aan het einde van de gang op de begane grond tegenover 

de receptie.Op de eerste etage is de garderobe ter hoogte van de twee liften. 

Achter de garderobe zijn de toiletten.  

  

 
 

Programma  

 

11.00 uur Ontvangst met een kopje koffie / thee en lekkers. 

11.20 uur Welkom door de voorzitter, mw. Willemien Dirkx 

11.45 uur “Rondom de kribbe”, een beeldpresentatie door mw. Maria 

           Bonten 

12.30 uur Aanvang dinerbuffet 

 

U krijgt een drankje naar keuze. 

Op tafel staan eenmaal een fles plat en een fles bruisend water.  

De overige dranken zijn voor eigen rekening 

15.00 uur Afsluiting door de voorzitter. 

 

De kosten voor het dinerbuffet zijn € 26,- per persoon. 

Betalen is aanmelden via bankrekeningnummer NL55 RABO 0144 1416 47 onder 

vermelding van ‘kerstdiner 2022’ 

Aanmelding tot uiterlijk woensdag 7 december. 

 

 

 
 

 



 

4 

 

Vrijdag 16 december 
 
Filmmiddag. Aanvang 14.00 uur in Foroxity te Roermond 
Kosten: € 11,50 inclusief hapje en drankje na afloop 
 

Graag nodigen wij u uit voor de film Mrs. Harris Goes to Paris 
 

 
 
Het is het betoverende verhaal van een ogenschijnlijk gewone Britse huishoudster wiens droom 
om een couture-jurk van Cristian Dior te bezitten haar meeneemt op een bijzonder avontuur naar 
Parijs. 
De verdere inleiding laten we graag over aan dhr. Verheul. 
U kunt zich telefonisch aanmelden bij Annie Mooren, tel. 0475 - 330868  
of per e-mail anniemooren@planet.nl o.v.v. film oktober NL74RABO 0144121808. 
 
 

Op de Algemene Leden Vergadering van 13 oktober 2022 werd het Bestuur 
uitgebreid met mw. Marjo Aarts. 
 

Haar werkzaamheden: 2e penningmeester, en  ondersteuning diverse andere 
bestuurswerkzaamheden. Ziij  is namens KVG  afgevaardigde naar de Roermondse Vrouwenraad. 

 
Kerstmenu 

 

                                             
                             Neem 
                                       50 gram  
         Verdraagzaamheid 
                          en anderhalf ons Vrede 
                 Vermeng dit met wat Goede Wil  
                                  en dan maar lekker kneden. 
                     Doe er ook wat Humor bij 
    want zonder humor; ik zeg het maar even,  
                     kan een mens niet leven! 
                                         Een 
                  flinke scheut Gezond Verstand 
      mag zeker niet ontbreken. En beetje Lol, 
               dat kan ook best:  één lepel, afgestreken. 

               En dan nog een speciale tip: Garneer de hele zaak 
          met Vriendschap. Dat geeft de juiste smaak. 

               Bij voorkeur warm serveren!  Iedereen zal het waarderen. 
                                        *** 
                                        *** 
                                          **** 

    (Bron onbekend) 

Wij wensen u heel fijne, gezellige, warme,  kerstdagen 

mailto:anniemooren@planet.nl

