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Leesclub III
Start fietsclub
Leesclub I
Jaarvergadering
Koffie-uurtje
Bridgen
Zangkoor
Excursie Rolduc en Canisius
Korte en lange wandeling
Lezing: bloed en
bloedwaarden
Workshop Paasstukje
Kunstclub
Leesclub II
PASEN
Kunstcursus
Zangkoor
Excursie Europarlement

Dinsdag
2 april
13.00 uur

De fietsclub start om 13.00 uur vanaf de P-plaats Putstraat/ Kennedysingel.
Je hoeft je niet aan te melden. Iedereen kan meedoen.
Bij slecht weer wordt er niet gefietst. Contactpers.: Ellie Breikers: 06-33587618

Donderdag
4 april
14.00 uur

JAARVERGADERING: donderdag 4 april 2019 : Plaats de SOOS aan de
Kennedysingel
Agenda Jaarvergadering voor donderdag 4 april 2019 om 14.00 uur
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Opening door de voorzitter Kitty Creemers.
Financieel verslag door de penningmeester Mien Huijnen.
Verslag van de kascontrole commissie en kiezen van 2 nieuwe
commissieleden
Verslag van de activiteiten van 2018 door de secretaris Diny
Govers.
Bestuurssamenstelling: Aftredend is Miep Storken
Mededelingen
Rondvraag
Pauze
Afscheid van Miep Storken

Na de vergadering is er een powerpoint-presentatie over de
activiteiten van 2018, samengesteld door Fietje Brüll.
NB. Een half uur voor aanvang van de jaarvergadering kunt u in de hal van de
SOOS de notulen van de jaarvergadering 2018 inzien en de financiële stukken.
De penningmeester is aanwezig om eventueel toelichting te geven.
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In verband met organisatorische redenen dient u zich op te geven voor de
jaarvergadering tot en met 31 maart bij de bestuursleden:
Kitty Creemers, 06-52302157, kittycreemers@ziggo.nl; of Marjon van
Luxemborg, 046-4519082, jmluxemborg@hetnet.nl
Hebt u nog ideeën voor komend jaar, zoals een onderwerp voor een lezing of
een excursie, mail die naar Diny Govers amgevanzutphen@ziggo.nl of neem de
suggesties mee op papier naar de jaarvergadering.
Zondag
7 april
14.30 uur
Dinsdag
9 april
9.15 uur
Baenje

U bent van harte welkom bij het maandelijks koffie-uurtje in hotel de Limbourg
aan de Markt te Sittard. Er is altijd een lid van de werkgroep en een bestuurslid
aanwezig.
Excursie naar de stroopfabiek Canisius en de Abdij Rolduc.
Programma:
Vertrek om 9.15 uur bij de hoofdingang van de Baenje aan de Schuttestraat.
Om 10 uur ontvangst met koffie/ thee bij de stroopfabriek.
Uitleg over het productieproces en een rondleiding en bezichtiging van het
stroopmuseum. Bij vertrek krijgt iedereen een pakketje met 3 verschillende
soorten stroop.
Hierna vervolgen we onze route naar Abdij Rolduc in Kerkrade.
Hier gaan we genieten van een uitgebreide lunch: diverse soorten belegde
broodjes, chocolade croissantjes en 1,5 stuk vlaai per persoon. Met natuurlijk
koffie of thee.
Daarna krijgen we een rondleiding door het ruim 900 jaar oude
kloostercomplex met gidsen ( abdijkerk, rococobibliotheek en bisschopszaal).
We sluiten de dag af met een drankje in de abdij-bar.
Om 16.30 uur stappen we in de bus en zijn dan rond 17 uur weer in Sittard.
Kosten bedragen € 36,- p.p. U kunt het bedrag overmaken op banknr.:
NL15RABO 0187666946 t.n.v. Vrouwengilde Sittard. Onder vermelding van uw
lidnummer, voor- en achternaam en excursie Canisius- Rolduc.
Ook kunt u een envelop met daarin € 36,-, en op de envelop uw lidnummer,
voor-en achternaam + excursie Canisius en Rolduc, inleveren bij de bekende
adressen.
Opgave en betaling vóór 27 maart!

Donderdag
11 april
14.00 uur

Lezing : Bloed en bloedwaarden door Dr. René van Oerle UM.
In de lezing “Het hoe en waarom van Bloed” zullen een aantal van de functies
en eigenschappen van bloed worden besproken
Bloed is “iets” dat mensen bezighoudt. Niet voor niets zijn er vele gezegden en
spreekwoorden waarin het woord bloed in allerlei associaties voorkomt.
Bloed kan gezien worden als een vloeibaar orgaan met vele functies.
De wetenschap die het bloed bestudeert, heet Hematologie.
Waar komt ons bloed vandaan in ons lichaam, wat is de samenstelling van
bloed, hoe kan het dat bloed stolt als we een wondje hebben.
Soms gaat er iets mis met de bloedstolling en verstopt het bloed onze
bloedvaten. We spreken dan van trombose. Als er veel bloedverlies is hebben
patiënten soms donorbloed nodig. Wat komt er kijken bij een bloedtransfusie?
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Dinsdag
16 april

Workshop: Paasstukje.
Aanvang: 14.00 uur
Samen met Marijke Keulers en Fietje Brüll gaan we deze middag een leuk
paasstukje maken. De kosten hiervoor bedragen € 12,- inclusief materiaal, een
kop koffie met wat lekkers erbij. Omdat de materialen ingekocht moeten
worden willen we graag vòòr 4 april weten hoeveel leden zich aanmelden.
Wordt de groep te groot dan kunnen we donderdag 18 april deze workshop
herhalen.
Dus vóór 4 april aanmelden per mail : fietbrull130@hotmail.com
Marijke Keulers telefoon: 06-25348300

23 april
14.00 uur

Start van de kunstcursus. Dames die zich hebben opgegeven voor de
kunstcursus ( zie de convocatie van februari) kunnen vóór 1 april € 20,overmaken op de RABOrekening: NLRABO 0187666946 ( 3 bijeenkomsten ( 23
april, 14 en 21 mei), inclusief 1 consump-tie). Betaalt u niet via internet dan
graag op 23 april € 20,- in een envelop meenemen en aan Mien Huynen geven,
vanaf 13.30u. Vóór de lezing.

Maaandag
13 mei
8 uur Baenje

Op veler verzoek hebben we een extra excursie kunnen plannen naar het
EUROPARLEMENT in Brussel. Deze vindt plaats op maandag 13 mei.
De dames die bij de excursie van 3 december 2018 waren uitgeloot,
krijgen de eerste voorkeur. Omdat er dan nog plaatsen over zijn, kunnen
er nog enkele dames mee. Wanneer er weer te veel aanmeldingen zijn,
zullen de bestuursleden loten wie mee kunnen. Er kunnen maximaal 60
dames mee.
Omdat er een overvloedige drie-gangen lunch wordt aangeboden, vervalt
het diner op de terugweg. ( Ervaring van 3 december). Hierdoor zijn de
kosten ook lager: € 25- p.p. Dit is inclusief bus, gids,lunch en koffie/thee.
PROGRAMMA:
8.00 uur vertrek vanaf de Baenje
11.00 uur ontvangst Europees Parlement met koffie/ thee
11.30 uur korte rondleiding en bezoek publieke tribune van de plenaire
vergaderzaal
12.00 uur gesprek met Jeroen Lennaers Europarlementariër.
13.15 uur verplaatsing met de bus naar het restaurant Chez Leon.
13.45 uur- 15.00 uur 3 gangenlunch in het restaurant nabij de Grote
Markt. In het restaurant moeten we een trap met 16 treden beklimmen.
Als u problemen heeft met traplopen, kunt u dat vermelden bij de
aanmelding en proberen we een oplossing te vinden.
15.00 uur korte wandeling door het centrum naar de bus. Dan maken we
een stadsrondrit met een Brusselse stadsgids.
17.00 uur vertrek naar huis ( verwachte thuiskomst rond 19-19.30 uur)
U kunt het bedrag van € 25,- overmaken op rekening nr: NL15RABO
0187666946 t.n.v. KVG Sittard met vermelding van uw lidnummer en
naam en de activiteit.
Of per envelop met daarin € 25,-. Op de envelop uw voor-en achternaam
en uw lidnummer + excursie Europarlement.
De envelop kunt u inleveren tijdens de jaarvergadering van 4 april of voor
de lezing van 11 april.
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LET OP!
Iedereen moet een briefje inleveren ; kan in de envelop met het geld ( of
mailen naar kittycreemers@ziggo.nl) met daarop aanhef mevr., uw
voornaam, uw achternaam ( zoals vermeld in uw paspoort of iD-kaart),
geboortedatum, adres,postcode,woonplaats, nationaliteit, emailadres, type
ID bewijs, ID nummer.
NEEM IN IEDER GEVAL UW ID BEWIJS OF PASPOORT MEE 13
MEI

Clubmededelingen:

Wandelclub
Woensdag
10 april

Woensdag 10 april is er weer een korte en een lange wandeling.
De korte wandeling vertrekt om 9.30 uur vanaf het Tempelplein. U hoeft zich
niet aan- of af te melden
De lange wandeling
10 april volgen wij de wandeling van "water.wandel.wereld" route nr.6,
rondom de Rode Beek in het Meinweggebied.
Zowel voorbereiding alsook de leiding is in handen van Marijke Leenders en
Ellen van Eekelen.
Afstand: ca. 13,5 km
Lunch: op de helft na ca. 7 km in het restaurant van de Gitstapper Molen.
Vertrek: met auto's vanaf de Soos om 9:30 uur (reistijd ca. 40 min)
Start wandeling: ongeveer 10:30 uur vanaf parkeerplaats Kasteel Daelenbroeck.
(Chauffeurs krijgen vóór vertrek een korte routebeschrijving)
Opm. Denk eraan dat bij langdurige regen de wegen drassig kunnen zijn.
Rekening houden met schoeisel. En evt. stok(ken) meenemen.
Opgeven vóór zaterdag 6 april bij Paula Descher per
mail:pauladescher@gmail.com of per telefoon 046-4581157 (inspreken mag).

Kunstclub
Woensdag
17 april

Kunstclub april 2019
Op woensdag 17 april 2019 brengen wij een bezoek aan Art Gallery Rozendaal
in Montfort.
Hier bekijken we en krijgen uitleg over de aanwezige schilderijen en beelden van
de hier exposerende kunstenaars.
We zien o.a. Jos v. Vreeswijk, Marcel van Hoef, Tom Seerden, Lieve d’Haese,
Angelo Moyano en vele anderen.
Ook over het landgoed en haar omgeving valt veel interessant nieuws te melden.
Dit alles natuurlijk met koffie/thee en Limburgse vla.
Vertrek per auto vanaf de SOOS, Pres. Kennedysingel te Sittard om 13.30 uur.
Kosten vervoer, parkeren, rondleiding en koffie/thee met vla € 6,Aanmelden vóór woensdag 10 april 2019 middels enveloppe met aan de
buitenkant: Naam, adres, tel. en wél of géén auto bij de bekende adressen.
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