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 Driedaagse reis “Twente en de Achterhoek”, vrijdag 27, zaterdag 28 en zondag 29 
september 2019. ( Let op! Gewijzigde data) 
We logeren in het gastvrije hotel “Het Wapen van Delden” in Delden. 
Op het programma staat een bezoek aan Museum More in Gorssel en kasteel 
Ruurlo,  een stadswandeling in Enschede , bezoek aan de Synagoge. Zoutmuseum 
Delden, en de tuinen van Landgoed Twickel. Dus een heel gevarieerd programma! 
De prijs voor deze reis is € 295,-, dit is inclusief  bus, fooi chauffeur, 2x logies ontbijt, 
3x diner,2x lunch en alle entrees en gidsen. 
Er zijn enkele éénpersoonskamers beschikbaar tegen een meerprijs van € 40,-. 
Indien men een Museumjaarkaart heeft, is de prijs € 270,-. 
U kunt zich opgeven dinsdag 26 februari tussen 10 en 11 uur in Hotel de Limbourg. 
De deelnemers ontvangen t.z.t. een uitgebreid programma. Het opgeven kan 
uitsluitend in een envelop met op de buitenkant uw lidnummer, uw naam, adres en 
telefoonnummer. + Naam en telefoonnummer van het thuisfront en de naam van uw 
kamergenote. Aanbetaling van € 100,- in de envelop. Er kunnen 50 dames mee. Bij 
meer aanmeldingen wordt geloot volgens de vaste procedure. Het restant van de 
reissom dient vóór 1 juli a.s. overgemaakt te worden. Uitsluitend op 
rekeningnr.NL15RABO 0187666946 t.n.v. Vrouwengilde Sittard. Denkt U aan Uw 
annuleringsverzekering!                                                                                                             
                            
Maandelijks koffie-uurtje in Hotel de Limbourg . VERVALT! Wegens carnaval. 
 
 
Excursie naar het retraitehuis Regina Carmeli aan de Kennedysingel. 
12 maart zijn wij te gast bij de zusters Karmelietessen in Sittard. 
(Ingang: Regina Carmeli Kollenberg 2). 
 
De zusters hebben een kindertehuis gehad ( gesticht door Maria Tauscher die is zalig 
verklaard op 13 mei 2006 ) in Sittard en hebben veel voor Sittard betekend. Nu is het 
een bezinningshuis “Regina Carmeli” en wil een plaats zijn voor velen die op zoek zijn 
naar stilte, gebed, bezinning, verdieping. 
De zusters gaan ons met power point ondersteuning iets vertellen over de 
geschiedenis van het klooster, de congregatie en het kloosterleven. 
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Woensdag

28 maart 
9.20 u. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

We krijgen ook een rondleiding door het gebouw en de tuin. 
Dag indeling: 
10.30 uur ontvangst met koffie en thee. ( Iedereen komt op eigen gelegenheid, 
parkeren is mogelijk in de tuin achter het klooster.) 
12.30 uur een eenvoudige lunch ( soep met een broodje) 
Aansluitend bezoek aan de kapel. 
Rond 15.30 uur einde bezoek. 
Kosten € 15.00 Aanmelden vóór 5 maart door middel van een envelop met naam, 
lidnr. activiteit, inleveren bij de bekende adressen. 
Of  € 15.00 overmaken op rekening nr. : NL15RABO 0187666946 o.v.v. excursie 
Karmelietessen en uw naam en lid nr. 
 
Workshop parels knopen. 
21 Maart gaan jullie parels knopen op de parelacademie in het voormalige kerkje in 
Schipperskerk ; een prachtige locatie om een super gezellige middag door te brengen 
onder het genot van koffie/thee met heerlijke vlaai en een drankje naar keuze! Jullie 
krijgen les van gediplomeerde parelknoopsters en gaan gegarandeerd met een mooi 
juweeltje naar huis ! De bedoeling is dat ieder van jullie het mooie oude vak van het 
knopen van pareltjes en edelsteentjes leert ! Alle parels en edelsteentjes zijn van 
hoge kwaliteit en toch hoeven jullie het voor de prijs niet te laten ; p/p €15,00  incl. 
knoopmateriaal ( te betalen op de locatie); parels en steentjes en zilveren slotjes 
moeten wel gekocht worden, maar je kunt het zo duur of goedkoop maken als je zelf 
wilt. ( Je mag ook eigen parels meenemen) Er zijn al parels van € 0,10 en slotjes vanaf    
€ 6,-! Een bijzondere belevenis met een mooi eindresultaat ! 
Opgeven vóór 10 maart bij Toos Latour. tlatour@home.nl of tel.nr: 046- 4525185 
Met vermelding wel of geen auto ( i.v.m. carpoolen vanaf de Soos: 13.30 uur) 
 
Lezing: De zeven wereldwonderen  in de Soos. Dhr. Rob van Eck. 
Voor de pauze reizen we langs de 7 klassieke wereldwonderen. De bouwwerken 
bestaan niet meer maar toch komen de zeven triomfen van de oudheid voor u weer 
tot leven middels schitterende afbeeldingen en animaties. 
 
Na de pauze gaan we op een virtuele wereldreis van Zuid en Midden Amerika naar 
Europa, Azië en China. We komen dan langs de 7 nieuwe wereldwonderen. We zien 
en horen dan alles over deze prachtige door mensenhanden gemaakte bouwwerken 
met hun culturele achtergrond en aardige anekdotes. 
De presentatie met cultuurhistorische inhoud is professioneel gemaakt met 
prachtige foto’s en video’s, ondersteund door gesproken tekst en bijbehorende 
muziek. 
 
Bijeenkomst Mgr. Schrijnenhuis te Roermond. 
Onderwerp van deze dag: Aandachtig leven. 
 Opgeven vóór 8 maart bij Betsy Crijns; tel. 4200233 of per mail: betsy@crijns.net 
We vertrekken met de trein vanaf station Sittard om 9.20 uur. 
De dag zal gaan over het laatste stukje van ons leven.  
-Binnenkomst met koffie- thee. 
-Dan komt Dr.van de Berg, Scenarts , waarnemend psychiater en mindfullnes-trainer, 
een toelichting geven op de juridische kant omtrent hulp bij het sterven. 
-Aansluitend wordt de film: ‘Leven naar de dood toe” van De Ark getoond. De Ark is 
een afdeling van het verpleeghuis Camillus te Roermond en biedt zorg aan de 
mensen in de laatste dagen van hun leven. De film toont diepmenselijke, 
ontroerende verhalen van de bewoners en hun naasten die met hulp hun laatste 
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Nieuwe 
leden: 

 
 

stukje leven met aandacht kunnen beleven. De vrijwilliger van de Ark, Marcel 
Pubben zal uw vragen beantwoorden. 
-Een eenvoudige, lekkere lunch staat op u te wachten 
-In de middag komt Pater Paul Schreur aan de hand van casussen vertellen over 
ervaringen uit de praktijk. 
-Afsluitend is er een gebedsviering 
-Dan nog wat napraten onder het genot van een drankje en een stuk vlaai. 
Deze dag die u gratis wordt aangeboden, zal rond 16.00 uur eindigen. 
 
Wil Gielen; Truus Erkens 

Clubmede 
delingen 
  
 
 

Woensdag 

20 maart  
13.15 u       
   
 

 
  
Kunstclub  
 
 Op woensdag 20 maart 2019 bezoeken wij het kunstenaarsechtpaar Inki en Toine 
van    Eys. Zij hebben hun atelier in het gebouw van Vazom aan de Elbereveldstraat 
105 in Kerkrade. 
We krijgen uitleg over het etsen op platen van koper en zink met een variatie en 
veelheid van techniek en kleurgebruik. 
We drinken samen gezellig een kopje koffie/thee met ??? 
 
Vertrek per auto vanaf de SOOS, Pres. Kennedysingel te Sittard om 13.15 uur. 
Kosten  € 2,50 inclusief vervoer, koffie/thee met lekkers en rondleiding. 
Aanmelden vóór woensdag 13 maart 2019, middels enveloppe met aan de 
buitenkant: Naam, adres, tel. nr, wél of géén auto bij: 
Gonnie Goessen, Kallenlaan 5, 6132 BH Sittard, tel. 046-4514418, e-mail 
h.goessen@home.nl. of  Margo Ronden Vrangendael 22, 6137 BB Sittard. 
 

Wandel-
club 

Woensdag 13 maart is er weer een korte en een lange wandeling. 
De korte wandeling vertrekt om 9.30 uur vanaf het Tempelplein bij Pearl. U hoeft 
zich niet aan- of af te melden. 
De lange wandeling,  
13 Maart is er weer een lange wandeling, deze keer op de Brunsummerheide. Ans 
Hermans en Marijke Leenders deden de voorbereiding en Ans heeft de leiding . 
De afstand is ongeveer 13 km. Lunch na ongeveer 9 km in het Bezoekerscentrum 
Brunsummerheide. 
Vertrek met auto’s vanaf de Soos om tien uur. Start van de wandeling rond half elf bij 
de koffiepoel in Brunsum. De chauffeurs krijgen het adres en een korte 
routebeschrijving bij vertrek.Opgeven voor zaterdag 9 maart bij Paula Descher per 
mail:pauladescher@gmail.com  of per telefoon 046-4581157 (inspreken mag). 
 
 

 
Let op!  U kunt zich nog opgeven voor de kunstcursus in april/mei tot 1 april bij Toos Latour. 
  Zie voor  info de convocatie van februari. Introducés (vr) zijn ook welkom.  
  Kosten  € 20,- incl koffie/thee. U kunt het bedrag contant betalen vóór de eerste  
  les of overmaken per bank: NL15RABO 0187666946 t.n.v. penningmeester vrouwen-
  gilde Sittard o.v.v. kunstcursus 2019 en uw naam en lidnummer. 
  Over de inhoud: 
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1. Russisch realisme rond Ilja Repin: We maken kennis met de krachtige realistische 
schilders van het alledaagse leven. De ontroerende onderwerpen van hun werk 
verdelen we in thema’s zoals verhalen van het volk; armoede en onrust; een 
nieuw landschap. We zien de enorme uitgestrektheid van Rusland bij: Op zoek 
naar de ziel en een eigen geschiedenis. Met het opkomend Slavisme komen oude 
sprookjes, mythes, legenden en volksverhalen in een romantische vorm tot 
leven. 

2. Escher: Eén van de bekendste kunstenaars werd geboren in Leeuwarden en 
studeerde aan de School voor kunstnijverheid en grafiek in Haarlem. De lessen 
van de houtsnijder en graveur Jessurun de Mesquita waren van grote invloed. Op 
reizen naar Italië en vooral Spanje deed hij inspiratie op. Het Alhambra met de 
wiskundige tegeltableaus maakte grote indruk op Escher en vanaf dat moment 
maakte hij regelmatige vlakverdelingen en isometrische illusies. Eigenlijk kun je 
zijn complexe werken nauwelijks beschrijven. Daarom moet u het in de cursus 
maar op uw gemak bekijken, een feest voor de ogen. 

3. De verfijnde cultuur van Japan: De verzameling Japanse prenten van Vincent van 
Gogh stond vorig jaar weer in de belangstelling. Japan is altijd een afgesloten 
cultuur geweest waar esthetiek en verfijning de norm waren. Ook het bewon-
deren en tegelijkertijd het  beheersen van de natuur bracht de bloemschikkunst 
Ikebana voort, de Bonzai cultuur en de Zen tuin, de wereld in miniatuur, met het 
Theehuis en de theeceremonie. De hierbij behorende lak- en keramiekkunst met 
de vele handgevormde kommen met prachtige modern lijkende glazuren geven 
een extra dimensie. Ook in het moderne Japan zijn al deze elementen terug te 
vinden. Sayonana! 

 
Oproep: Het koortje van het vrouwengilde kan nog enkele sopranen gebruiken. Heeft u  

interesse? Meld u aan bij Miep Storken: 4516829 of mail: jnmstorken@ziggo.nl 
 
  Ook de bridgeclub kan nog leden gebruiken. 
  Om de 14 dagen wordt er op maandagmiddag gebridged in het Oranjehotel. 
  Inlichtingen en opgave bij Kitty Creemers, kittycreemers@ziggo.nl of tel.nr: 4526796. 
   
  Leesclub III is overgenomen door Toos Koenen. Zij neemt de leiding over van  

Ied Mastenbroek, die vele jaren de club heeft geleid. Waarvoor veel dank! 
  Alle drie de leesclubs kunnen nog leden gebruiken, in het jaaroverzicht vindt u de  
  namen met telefoonnummers van de leidsters. 
 
Mededeling: Dagen voor alleengaanden 2019: “Vrouwenpower”. Georganiseerd door het KVG  
  Limburg en Zij-actief Limburg. 
  Het thema is: Word regisseur van je eigen leven. Data en plaatsen:  
                             Donderdag 21 maart in de Witte Hoeve, Gasstraat 5 te Venray; Donderdag 4 april in  
  Zaal van Nieuwenhoven, Pastoor Maesplein 1 te Nederweert-End. 
  Aanmelding kan bij Zij-actief Limburg, vóór 11 maart 2019 per e-mail:      
  zijactief@zijactieflimburg.nl. Bij aanmelding en betaling vermelden: De locatie waar u            
  heen wilt, uw naam, de naam van de vereniging waar u lid van bent. Betaling: de  
  kosten bedragen € 18,- per persoon.( Bij aanmelden kunt u vragen hoe te betalen.) 


