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 Vrouwengilde Sittard 

Jaargang 47- no 4  - april 2020 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Beste dames, 

Voor u  ligt een andere convocatie dan u van ons gewend bent. 

Wij, als Vrouwengilde Sittard houden ons ook aan de richtlijnen die 

onze regering uitvaardigt. 

Dat houdt in dat we per direct alle activiteiten laten vervallen of 

opschorten naar een later tijdstip.  

Sociale contacten, hiervan wordt aangegeven, om deze zoveel 

mogelijk te vermijden met name voor de risicogroepen waaronder 

de 65-plussers. 

Alle activiteiten in onze convocatie van maart en ( april in jaarprogramma 

vermeld) worden met onmiddellijke ingang geannuleerd tot en met 30 april. 

Ook alle clubs, cursussen en sociale activiteiten worden tot genoemde datum 

stopgezet. 

Dat houdt in dat de lezing door Paul v. d. Steen over ‘Vrouwen op het politieke 

pluche’ van 26 maart vervalt. We proberen deze lezing te verplaatsen naar 2021. 

De jaarvergadering van 2 april wordt verplaatst naar september ( bericht volgt). 

De dagexcursie naar Den Haag vervalt. U krijgt het geld z.s.m teruggestort of 

contant uitbetaald. 

De bridgeclub, de leesclubs, de wandelclub, de fietsclub, de kunstclub en het 

zangkoor vervallen. 

Ook het zondags koffie-uurtje en de bezoekjes van lief-en leed gaan voorlopig 

niet door. 

We zullen de berichtgeving nauwlettend volgen en in april opnieuw bekijken 

welke beslissing we moeten nemen met het programma vanaf 1 mei 2020. 

 

Helaas kunnen we niet anders. Wij begrijpen dat jullie onze activiteiten zullen 

missen. Dat doen wij ook. 

 

Wij wensen jullie dan ook veel sterkte, maar ook goede gezondheid toe in de 

komende weken! 

 
Voor meer informatie over het coronavirus verwijzen we jullie naar de website van het 

RIVM, de Rijksoverheid. 

 
PS. Ook de kunstcursus van Regina van Romondt vervalt. Dames die al betaald 

hebben, krijgen het geld terug. 

 

Mededeling van de kunstclub over de excursie naar Landgraaf en Heerlen van 21 

maart. Deze vervalt. Voorstel van Gonnie om het betaalde bedrag te laten staan 

voor een volgende excursie. Indien u het geld terug wilt, kunt u contact opnemen 

met Gonnie Goessen. 

 

OPROEP aan alle leden: Vindt er een verandering plaats betreffende uw 

gegevens, zoals nieuw telefoonnummer of ander email-adres, GEEF HET DOOR 

aan de ledenadministratie: Lenny Janssen: lennyjanssen@live.nl of 

Telefoonnr: 06- 23683751 
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 Zie ook de website van het vrouwengilde Sittard. Daar vindt u actuele informatie. 

 

 

Nieuwe leden: 

 

In memoriam: 

Te vinden via www.kvg-limburg.nl  en dan naar de afdeling Sittard. 

 

Ria Ritzen; Truus Hamers 

 

Tonny Kohnen, dat zij ruste in vrede! 
 
Vooraankondiging        ONDER VOORBEHOUD!  

 1.  ZijActiefLimburg en KVG Limburg organiseren samen een leuke dag  voor alle dames van ZijActief 

en KVG. Ook dames die geen lid zijn, zijn van harte welkom! Het is een dag om elkaar te ontmoeten 

en elkaar beter te leren kennen in een ontspannen sfeer. 

 Op zondag 3 mei 2020 maken we een reis door het leven van TOON HERMANS, de cabaretier die 

landelijk furore maakte maar de liefde voor ‘zijn’ Sittard nooit onder stoelen of banken stak.  

We beginnen de dag met een lekkere lunch in het Toon Hermans Huis. Na de lunch wandelen we 

onder leiding van enkele gidsen langs plekken in Sittard die een belangrijke rol hebben gespeeld in 

het leven van de in 2000 overleden cabaretier en kunstenaar. Na afloop van de wandeling staan 

koffie en vlaai voor ons klaar in het Toon Hermans Huis.  

Programma 

11.30 uur Ontvangst in het Toon Hermans Huis 

12.00 uur Lunch 

13.00 uur Start wandeling 

15.00 uur Koffie/thee en vlaai 

16.30 uur Afsluiting met een drankje 

Kosten 

Leden: € 15,- 

Niet-leden: € 19,- 

Tip 

Draag makkelijke (wandel)schoenen. 

 Aanmelden 

Meld je vóór 20 april 2020 aan viazijactief@zijactieflimburg.nl en maak de kosten over op 

bankrekening NL62RABO0144103400 

onder vermelding van: 

• SOSOZ 3 mei 2020 ( = samen op stap) 

• Naam 

• Afdeling 

 

 Vooraankondiging     ONDER VOORBEHOUD! 

2. De excursie van 14 mei gaat naar Echt en Stevensweert. Met eigen auto's bezoeken we het 

Museum van de vrouw met o.a. een tentoonstelling over het dagelijkse leven in de Tweede 

Wereldoorlog. 

Na een kopje koffie met vlaai gaan we naar Stevensweert voor een wandeling met gids door dit 

historische plaatsje. Verdere informatie komt in de convocatie van mei. Noteer alvast deze datum! 

 

Mededeling: Met ingang van 1 januari 2021 houdt het Limburgse KVG op te bestaan. De 

overgebleven 10 afdelingen gaan zelfstandig verder. Dus zonder de provinciale overkoepeling. 

Voor onze programmering heeft dat geen gevolgen. Tijdens de jaarvergadering volgt een toelichting. 

 

Tijdens de lezing taal en cultuurverschillen van 10 maart j.l. is een paar rode handschoenen blijven 

liggen. Hierover kunt u contact open nemen met Kitty Creemers, 06-52302157 of 

kittycreemers@ziggo.nl 


