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3 januari is de jaarlijkse nieuwjaarsbijeenkomst.
Plaats: de SOOS aan de Kennedysingel.
Onder het genot van een drankje bent u in de gelegenheid om het bestuur en elkaar
goede wensen te geven in het nieuwe jaar.
Dhr. en Mw. de Vries van de Stichting “Friends of Kakot” zullen een presentatie
geven over hun stichting. Zij ontvangen een bijdrage voor hun project.
Friends of Kakot werkt samen met de Cambodjaanse stichting 'Friends for Life’ . De
leden van deze stichting wonen en werken in Kakot en zijn daarom zeer gemotiveerd
om de levensomstandigheden van het dorp en zijn bewoners te verbeteren.
Financiële hulp bieden heeft immers alleen zin, als alle partijen (bewoners-werkersstichting) verantwoordelijkheid nemen en dragen. En dat gebeurt.
De stichtingen vinden dat goed onderwijs de basis is van een gezonde
samenleving. Daarom heeft Friends of Kakot in de afgelopen 2 jaar het financieel
mogelijk gemaakt de bestaande basisschool op te knappen, nieuw lesmateriaal aan
te schaffen en speel- en sportgelegenheid aan te leggen.
Ook ondersteunen ze incidenteel kleine projecten: afgelopen jaar hebben we de
aankoop van een rolstoel voor een meervoudig gehandicapt meisje mogelijk
gemaakt. Onlangs is er een startkapitaal beschikbaar gesteld voor een oma, die
zorg draagt voor haar ernstig zieke man en haar 3 school-gaande kleindochters.Voor
de kinderen tussen 2-6 jaar is het afgelopen jaar een kinderdagverblijf geopend. Dit
kinderdagverblijf zit tijdelijk in een kleine ruimte, niet geschikt voor de 30 kinderen
die dagelijks komen.
Friends of Kakot wil midden 2019 een nieuw te bouwen dagverblijf realiseren.De
stichting moet een deel (€15.000) van de nieuwbouw bekostigen. Door middel van
allerlei acties, het werven van donateurs en schenkingen proberen we dit bedrag
bijeen te krijgen. Elke bijdrage is welkom. Het wordt goed en verantwoord besteed.
Sinds oktober 2018 heeft de stichting Wilde Ganzen ons erkend als officieel project
en zal een evenredige bijdrage leveren.

Zondag
6 januari
14.30 uur

Donderdag
10 januari
14.00 uur

Zondag 6 januari is het maandelijks koffie-uurtje in Hotel de Limbourg aan de Markt
te Sittard. Er is altijd een bestuurslid en een lid van de werkgroep aanwezig.
Welkom!

Zoals een puber droomt
Leven en muziek van Frédéric Chopin
We zijn blij om Jos Meersmans weer een middag gecontracteerd te hebben. Dat
belooft een prachtige middag te worden!
In dit vertelprogramma wordt een beeld geschetst van het leefklimaat van de
componist: Polen en Parijs in de eerste helft van de 19de eeuw. Vooral Parijs was
een bruisende stad, waar het broeide van de ene revolutie naar de andere. Hier
verbleef Chopin bijna twintig jaar van zijn veel te korte leven, tot zijn dood op 17
oktober 1849, nu al meer dan 150 jaar geleden. Hier speelde hij in de salons en
werd opgenomen in de ‘beau monde’. Hier leerde hij Georges Sand kennen, met
wie hij naar Mallorca reisde en geruime tijd een boeiende relatie onderhield. Hier
ontmoette hij Liszt en zovele groten van zijn tijd... Het hele verhaal krijgt men
geserveerd met de mooiste melodieën van Chopins’ onsterfelijk oeuvre.
*Dames die de contributie nog niet per bank betaalden, kunnen deze middag
eventueel het geld betalen aan de penningmeester, Mien Huijnen.

Donderdag
17 januari
14.00 uur

Tijdens de gezellige middag kunt u onder het genot van een kop koffie/ thee
genieten van de beelden die Fietje samenstelde over de Drie-daagse reis van
september 2018.
*Dames die de contributie nog niet per bank betaalden, kunnen deze middag
eventueel het geld betalen aan de penningmeester, Mien Huijnen.

Dinsdag
29 januari
14.00 uur

Professor,Dr. Peter Peters, werkzaam aan de Universiteit van Maastricht zal een
lezing verzorgen over dementie en hersenaandoeningen. In de SOOS.

DOORBRAAK IN OORZAAK ALZHEIMER
Zijn team heeft met collega’s uit Duitsland een doorbraak weten te bereiken in het
onderzoek naar de oorzaak van Alzheimer. Eiwitophopingen in de hersenen zijn
mogelijk de oorzaak van deze ziekte. Demente mensen met de ziekte van Alzheimer
hebben die eiwitophopingen in hun hersencellen.
Hoe die eiwitresten zijn gestapeld, laten onderzoekers uit het laboratorium van
nanobioloog Prof. Peter Peters in samenwerking met collega’s uit Jülich, Düsseldorf
en Hamburg zien. De gedetailleerde structuur ervan is vastgesteld met cryoelektronenmicroscopie. Het onderzoekswerk is gepubliceerd in Science.
Peter Peters zal voor KVG Sittard op zijn bekende enthousiaste en begrijpelijke wijze
de onderzoeksgegevens met mooie en duidelijke beelden voor het voetlicht
brengen. Hij laat ook het recent Alzheimer werk zien van Prof. Sjors Scheres uit
Cambridge, maar geboren in Stramproy.
De titel van zijn inleiding luidt: Hoe zijn in zieke hersenen de eiwitresten gestapeld,
het nut en de schoonheid van nanobiologie voor gezondheid.

Hij zal ook laten zien hoe zijn onderzoek aan de Gekke koeienziekten, in
samenwerking met de Nobelprijswinnaar Stanley Prusiner, een controversiële
overeenkomst toont met de ziekte Alzheimer, Parkinson, Huntington en ALS.
Aansluitend is er gelegenheid tot het stellen van vragen.
*Dames die de contributie nog niet per bank betaalden, kunnen deze middag
eventueel het geld betalen aan de penningmeester, Mien Huijnen.

Clubmededelingen:

Kunstclub 2019.
Ook in 2019 zal de kunstclub weer musea, galeries of een atelier van een
kunstenaar of kunstenares bezoeken.
Iedere derde woensdag van de maanden januari, maart, april, mei, oktober en
november gaan we weer op stap. De kosten hiervan zijn € 7,50 voor het hele jaar.
Wilt u lid worden dan gaarne vóór 9 januari 2019 een envelop met uw naam, adres,
telefoonnummer, e-mailadres, en bezit museumjaarkaart in de brievenbus
deponeren bij:
Gonnie Goessen, of Margo Ronden.
Dit kan eventueel ook samen met de kunstactiviteit van januari 2019, wél a.u.b.
erbij vermelden.
N.B. U hoeft zich gedurende het jaar 2019 niet áf te melden maar wél op te geven
voor de kunstactiviteit van de betreffende maand.
Kunstclub januari 2019.

Woensdag
16 jan.
13 uur

Wandelclub

Op woensdag 16 januari 2019 brengen wij een bezoek aan het Museum Land van
Valkenburg te Valkenburg. Hier bezoeken wij een bijzondere expositie met
topstukken uit de collectie van Reina en Maarten van Bommel van Dam.
Zij zijn de grondleggers van het gelijknamige museum in Venlo en bezitten mooie
werken van Limburgse kunstenaars.
Wij krijgen middels een intro en rondleiding uitleg over de werken van o.a. Eugène
Brands, Lei Molin, Aad de Haas, Ger Lataster, Jan Schoonhoven en vele anderen.
Uiteraard zal het kopje koffie/thee met iets lekkers niet ontbreken.
Vertrek per auto vanaf de SOOS, Pres. Kennedysingel te Sittard om 13.00 uur.
Kosten vervoer, parkeren, entree Museum, rondleiding en koffie/thee met iets
lekkers:
Zonder Museumkaart € 8,00
Met Museumkaart € 3,50
Aanmelden vóór woensdag 9 januari 2019, middels envelop met aan de
buitenkant: Naam, adres, tel., wél of géén auto en Museumkaart bij:
Gonnie Goessen of Margo Ronden .

Woensdag 9 januari is er weer een korte en een lange wandeling.
De korte wandeling vertrekt om 9.30u vanaf het Tempelplein bij brillenzaak Pearl. U
hoeft zich niet aan- of af te melden.
De lange wandeling: "Spek en ei"

Lange wandeling 9 januari 2019
Op veler verzoek gaan we deze dag weer richting Boyens te Sweikhuizen.

We starten om 9.00 u. bij de SOOS en beginnen met een kop koffie bij
McKaela in de Paardestraat. Door de Kolleberg lopen we naar Sweikhuizen.
Bij Jan en Bets worden we onthaald op een ouderwetse lunch met spek en ei.
De kosten hiervoor bedragen € 11,- exclusief drank.
Bij meer dan 20 deelnemers probeer ik de wandeling nog eens een andere
keer te herhalen.
Voor deze wandeling kunt U zich opgeven met een envelop met € 11,- erin,
naam, telefoonnummer, lidnummer erop vermeld, vòòr 4 januari 2019.
Envelop in bus stoppen bij Fietje Brüll.

Nieuwe Contributie 2019.
Voor diegenen die de convocatie op papier in de bus ontvangen, bedraagt de contributie m.i.v. 1-12019 € 35,- per jaar (voorheen € 30,—)
Voor diegenen die de convocatie per mail ontvangen bedraagt de contributie € 30,—per jaar.
Zie bij mededelingen in de convocatie van december 2018.

Website
Op onze website staat alle informatie met betrekking tot het vrouwengilde. Makkelijk als u
iets vergeten bent, bijvoorbeeld vertrektijden, data enz.
De onderwerpen die erop staan zijn de volgende:
- Waar staat het vrouwengilde Sittard voor.
- Wie zit er in het bestuur inclusief een foto van het bestuur.
- Het jaarprogramma.
- Alle clubs die er binnen het vrouwengilde zijn en hoe u hieraan kunt deelnemen.
- Het maandprogramma, de convocaties van een heel jaar. Makkelijk als u de
convocatie kwijt bent.
- Nieuws: - belangrijke mededelingen van het bestuur
- een kort verslag van elke lezing of excursie die er gehouden is.
Hoe komt u op de site:
- Ga naar Google.
- Tik in Vrouwengilde Sittard.
- Vervolgens op Katholiek vrouwengilde klikken.
- Afdeling Sittard.
Veel succes.

