
 

1 
 

 Vrouwengilde Sittard 
Jaargang 46- no 5- mei 2019 
 
 

 Woe. 
Zo. 
Ma. 
Ma. 
Di. 
Di. 
Woe. 
Ma. 
Ma. 
Di. 
Woe. 
Woe. 
Ma. 
Di. 
Do. 
Vrijd. 
Ma. 
  

1 mei 
5 mei 
6 mei 
6 mei 
7 mei 
7 mei 
8 mei  
13 mei 
13 mei 
14 mei 
15 mei 
15 mei 
20 mei 
21 mei 
23 mei 
24 mei 
27mei 
 

Leesclub I 
Koffie-uurtje 
Leesclub III 
Bridgen 
Fietsclub 
Lezing Zigeunervervolging 
Korte en lange wandeling 
Zangkoor 
Excursie Europarlement 
Kunstcursus 
Leesclub II 
Kunstclub 
Bridgen 
Kunstcursus 
Slotavond vrouwengilde 
Excursie Gaasbeek 
Zangkoor 
 
 
 

 

     Zondag                             
     5 mei 
     14.30 uur 
 
    Dinsdag 
    7 mei 
    14.00 uur 
 

Zondags koffie-uurtje in Hotel de Limbourg aan de Markt te Sittard. 
Er is altijd een bestuurslid aanwezig en een lid van de werkgroep. Welkom! 
 
 
Lezing: Zigeunervervolging in WOII door dhr Herman van Rens vindt plaats 
in de Soos aan de Kennediesingel.  
Zowel Joden als ‘zigeuners’ (Sinti en Roma) waren slachtoffers van de 
Holocaust. Mensen uit beide groepen werden vervolgd en vermoord omdat 
zij, in de opvatting van de nazi’s, waren geboren als leden van een 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

minderwaardig ras. Tussen de vervolging van Joden en van Sinti en Roma 
bestaan dan ook overeenkomsten. Maar er zijn ook grote verschillen. 
In deze lezing( van 7 mei 2019)  zal de inleider schetsen hoe de 
zigeunervervolging zich voltrok en in welke opzichten die overeenkwam 
met en verschilde van de Jodenvervolging. In de tweede helft van de lezing 
wordt besproken wat er gebeurde in Nederland en tenslotte in Limburg.  
Herman van Rens (1946) is geboren in Horst-Hegelsom. Hij was dertig jaar 
huisarts in Beek. Na zijn pensioen studeerde hij geschiedenis aan de 
Universiteit van Amsterdam. Samen met zijn vrouw Annelies van Rens-
Wilms deed hij archiefonderzoek naar de vervolging van joden en zigeuners 
in Limburg. Op 22 maart 2013 promoveerde hij in Amsterdam op een 
proefschrift over de joden- en zigeunervervolging in Limburg: ‘Vervolgd in 
Limburg’.  
Jaarlijks organiseert het echtpaar Van Rens wetenschappelijke 
herdenkingsreizen naar Auschwitz en omgeving. Momenteel werken zij aan 
een wetenschappelijke publicatie over de transporten van bijna tienduizend 
Joodse mannen naar de Joodse dwangarbeiderskampen in Silezië, de 
‘Coseltransporten’. Verdere informatie hierover www.holocaustlimburg.nl . 
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Maandag 
13 mei 
8 uur Baenje 
 

 
De excursie naar het EUROPARLEMENT gaat door. De reis is volgeboekt. 
De mensen die meegaan moeten denken aan het meenemen van hun  
ID kaart of paspoort. 
 

Donderdag 
23 mei 
18.30 uur inloop 
Oase 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vrijdag               
24 mei 
8.30 uur 
Baenje 
 

Als slotavond is deze keer gekozen voor een Limburgse avond en 
vindt plaats in de Oase, Bachstraat 51. 
U bent welkom vanaf 18.30 uur. Om 19 uur start van de gezellige 
avond met een kop koffie/ thee met een linzenstukje. 
Om 19.30 uur zal Paul van Loo ons trakteren op prachtige Limburgse 
liedjes. In het jaarprogramma staat Henk Steijvers aangekondigd, 
maar door omstandigheden treedt een wijziging op. 
Rond 20.15 uur is er een pauze, waarna Paul om 20.45 uur de 
muzikale activiteit zal hervatten tot ongeveer 21.30 uur. 
We zullen dan met een voldaan gevoel weer huiswaarts keren. 
U betaalt voor deze avond € 12,50, dat is inclusief 2x koffie/thee en 
linzenstukje + 2 consumpties en wat Limburgse hapjes. 
U kunt het bedrag overmaken vóór 7 mei op de RABO rekening :  
NL15RABO 0187 666 946 t.n.v. Vrouwengilde Sittard o.v.v. uw 
lidnummer en naam + slotavond. 
Of een envelop meenemen naar de lezing van 7 mei en daarop  
uw lidnummer en naam + slotavond.  
Inleveren vóór 7 mei bij de bekende adressen. 
 
Excursie naar Gaasbeek. Let op ! VRIJDAG 24 mei. Vertrek bij de 
Baenje, Schuttestraat 2, om 8.30uur. 
Gaasbeek is een kasteel in België. Het is nu een nationaal museum 
met kunstwerken en eromheen uitgestrekte tuinen. 
Een gids zal ons rondleiden in het kasteel waar we o.a. gobelins 
kunnen bewonderen ( die ook ter sprake kwamen in de kunstcursus 
van Regina van Romondt). Na de lunch bezoeken we de museumtuin, 
met uiterst zeldzame planten,  o.l.v. een gids. De kosten bedragen  
€ 60,-.  Inbegrepen de busreis, koffie/thee met cake, de gidsen en  
een lunch. 

 Betaling (vóór 7 mei) per bank: NL15RABO 0187666946 t.n.v. 
Vrouwengilde Sittard, o.v.v. uw lidnummer, naam en de excursie 
Gaasbeek. 
Of met een envelop en daarin € 60,-, mee te nemen naar de lezing op      
7 mei of vóór 7 mei inleveren bij de bekende adressen. Op de envelop 
uw lidnummer, naam, telefoonnummer en excursie Gaasbeek. 

 
Club Mededelingen: 

 

Wandelclub Woensdag 8 mei 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 :   
Woensdag 8 mei is weer een lange wandeling en wel de tocht die in maart 
niet kon doorgaan vanwege het weer. We gaan dus naar de 
Brunsummerheide. Ans Hermans, Marijke Leenders en Francine Arts deden 
de voorbereiding en hebben de leiding. De afstand is ongeveer 13 km. 
Lunch na ongeveer 9 km in het bezoekerscentrum Brunsummerheide. 
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Vertrek met auto’s vanaf de Soos om 10.00 uur. Start van de wandeling 
rond half elf bij de koffiepoel in Brunsum. De chauffeurs krijgen het adres 
en een routebeschrijving bij vertrek. Opgeven, met of zonder auto, voor 
zaterdag 4 mei bij Paula Descher per email Pauladescher@gmail.com of  
per telefoon: 046-4581157, inspreken mag. Afmelden graag op dezelfde 
manier, als je onverwacht toch niet mee kunt. 
 

Kunstclub 
Woensdag 
15 mei 
13.00 uur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In memoriam:   
 

Op woensdag 15 mei 2019 maken wij een funeraire wandeling, o.l.v. Hub. 
Goessen, over het kerkhof aan de Tongerseweg te Maastricht. 
Via de ingang aan de Javastraat betreden wij het kerkhof en bekijken 
werken van de kunstenaars:  Defesche, Bellefroid, Charles Vos,  
Appie Drielsma e.a. 
Deze kunstenaars maakten beelden voor de graven van bekende en minder 
bekende mensen uit Maastricht en omgeving. 
Ook de Joodse begraafplaats, waar de enkele jaren geleden overleden 
kunstenaar Appie Drielsma ligt, wordt bezocht. De rondleiding vindt  plaats 
op verzoek van vele dames en reacties in het verleden.  
Bij terugkomst is er in de SOOS, als afsluiting voor de zomerstop, een 
gezellig samenzijn met koffie/thee en gebak. 
Vertrek per auto vanaf de SOOS, Pres. Kennedysingel te Sittard om 13.00 
uur. Kosten   € 3,-  inclusief vervoer, koffie/thee met gebak en rondleiding. 
Aanmelden vóór woensdag 8 mei 2019, middels envelop met aan de 
buitenkant vermeld: Naam, adres, tel. nr., wél of géén auto bij de bekende 
adressen. 
 
 
 Elly Vrinssen; Toos Wilms; Mientje Tinnemans; Mien Loefen. 
 Dat zij rusten in vrede! 
 

 Als u iemand kent die geopereerd is of langdurig ziek, meld dit aan  
Lenny Janssen of Fietje Brüll, voor een bezoekje vanuit ‘Lief en Leed’. 
 

MEDEDELINGEN: Na de zomerstop vindt er, zoals besproken is op de jaarvergadering, een wijziging    
                                plaats voor het betalen van lezingen/ excursies. Betaling per Bank blijft en heeft de  
                                voorkeur! RABO bank: NL15RABO 0187666946 
     Met een envelop kunt u betalen bij de eerstvolgende lezing voorafgaand aan de  
                               activiteit of op een nader in de convocatie vermelde datum in de SOOS. U zet op de    
                               envelop uw lidnummer, uw naam en de activiteit. 
                               Als er in de convocatie een aanmeldstrookje is, doet u dat in de envelop en zet u op  
                               de envelop uw naam. 
                               Eind december krijgt u bij het jaarprogramma (aparte bezorging) een strookje waar-         
                               op  u ziet staan dat u de contributie moet betalen nà 1 januari op het ING-nummer. 
                               En het verzoek om een bijdrage voor de sociale kas.  
 
Mien Huijnen gaat verhuizen en daarom vervalt haar vaste telefoonnummer. U kunt haar bereiken 
op : 06-36119520 
 
Let op! De Fietsclub en de bridgeclub gaan gewoon door tijdens de zomerstop. 
 
Dit is de laatste convocatie vóór de zomerstop. Eind augustus kunt u de convocatie tegemoet zien 
met de activiteiten van september.  We wensen u een mooie, zonnige zomer toe! 


