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GEEN Koffie-uurtje
Start fietsclub
Boekenclub I
Boekenclub III
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Korte en lange wandeling
Zangkoor
Lezing: Amerika
Kunstclub
Boekenclub II
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Ingelaste middag
Vooraankondiging!

Zondags koffieuurtje vervalt!

Het maandelijks koffie-uurtje in Hotel de Limbourg vervalt i.v.m PASEN

Dinsdag
3 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

Dinsdag
17 april
14.00 uur

Lezing in de SOOS over AMERIKA door dhr. R. Huvers
'You have to think, anyway, so why not think big'? Een citaat van The Donald
(Trump) who 'makes America great again’, of toch niet? In deze lezing gaan we
in op wat er, hoe en waarom gebeurt in the White House, in Congress en bij the
Angry White Men of the Midwest. Op de TV worden Amerikanen soms
corpulent, materialistisch, opzichtig, en gewelddadig voorgesteld. Er is echter
ook een andere, positieve kant van de ‘Yanks’. Ze zijn open, eerlijk, direct,
gastvrij, idealistisch, ondernemend en daadkrachtig. Zoals president Ronald
Reagan al zei: ‘You ain’t seen nothing, yet’! Deze lezing geeft informatie over
politiek, historisch, sociaal, en economisch Amerika. We gaan ook in op
historische documenten zoals de Constitution, The Declaration of Independence,
The Bill of Rights, etc, en de consequenties daarvan in het verleden en het
heden. Het opkomende (Trump) populisme komt uiteraard ook aan de orde.

Vrijdag
20 april
10.15 uur
Vertrek bij de
Baenje

Vrijdag 20 april
Dagexcursie naar Valkenburg met een bezoek aan de Romeinse Katacomben en
een rondleiding o.l.v. een professionele gids over het landgoed bij Château St.
Gerlach.
Deze excursie brengt u cultuur, natuur, gezelligheid en als u het wilt met een
sportief tintje.
Voor het lopen in de Katacomben en de wandeling naar het Château St.
Gerlach zijn makkelijke schoenen aan te raden.
Denk er ook aan dat het in de Katacomben plus minus 12 graden is.
Zie verdere info in de vooraankondiging in de convocatie van maart.
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De prijs voor dit mooie programma plus de bus is € 32,00.
U kunt zich opgeven tot 3 april door € 32,- over te maken naar
NL15Rabo0187666946 t.n.v. Vrouwengilde Sittard.
In de omschrijving vermelden: lidmaatschapsnummer, voornaam, achternaam,
en excursie Valkenburg. Of opgeven met envelop met € 32,- erin en aan de
buitenkant uw lidmaatschapsnummer, voornaam, achternaam, en excursie
Valkenburg vermelden.
In de brievenbus stoppen bij de bekende adressen, info hierover bij het
bestuur.
Donderdag
26 april
14.00 uur

Lezing: Levenseinde vraagstukken. Door voormalig huisarts Mevr. C. de Vries

Clubmededelingen:

Woensdag 11 april is er weer een korte en een lange wandeling.
De korte wandeling vertrekt om 9.30 uur vanaf het Tempelplein bij Xenos. U
hoeft zich niet aan- of af te melden
De lange wandeling,
Woensdag 11 april is er weer een lange wandeling, voorbereid door Toos
Latour.
We vertrekken bij de Soos om 9.30 uur.
We parkeren voor Lindeplein, Brunssum en daar start ook de wandeling.
De hele route is bijna 13 km. Na 6,7 km bereiken we de pauzeplaats “De
Uitvlucht”. Daarna nog 6 km. naar de parkeerplaats.
Het is een mooie route door prachtige natuur en met mooie vergezichten.
Hopelijk wordt het net zo`n mooie dag als in maart.
Denk aan stokken, regenkleding en eventueel wat proviand.
Opgeven voor zondag 8 april (i.v.m. bespreken van De Uitvlucht)met of zonder
auto bij Paula Descher tel. 046-4581157, inspreken mag,
of per email: pauladescher@gmail.com

Wandelclub
Woensdag
11 april

Kunstclub
Woensdag
18 april

Wat aan de orde komt is: Hoe regel je zo goed mogelijk je levenseinde als daar
een mogelijkheid voor is. Wat is het verschil tussen euthanasie en palliatieve
sedatie? Kan het bij alle ziektebeelden? Dus niet alleen bij kanker maar ook bij
dementie, psychiatrische ziekten of een stapeling van ouderdomsziekten? Is
het voor voltooid leven anders? Hoe zit het met dat poedertje dat recent zo in
het nieuws is? Een boeiende lezing, zeker nu het laatste item weer volop in het
nieuws is.

Kunstclub april 2018
Op woensdag 18 april gaan we op bezoek bij Thea Pagen Lange Voer 8 te
Sittard.
Thea is al op leeftijd maar haar creativiteit lijkt daar geen vat op te krijgen.
Ze houdt zich bezig met verschillende technieken van de glas-, email en
keramiekkunst en ook haar schilderijen zijn prachtig.
We worden ontvangen met koffie/thee en iets lekkers en Thea leidt ons langs
de kunstwerken in haar huis en tuin.
Ondertussen vertelt Thea hoe dit alles tot stand is gekomen en onze ervaring is
dat de tijd tekort is om alles te horen en te zien.
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Kortom het wordt zeker een fijne middag.
We vertrekken vanaf de SOOS, Pres. Kennedysingel per auto (3 min.) fiets (6
min.) of te voet (20 min).
Bijeenkomst vanaf 13.30 uur. Kosten geen.
Aanmelden kan t/m 11 april telefonisch, per enveloppe of per e-mail met
vermelding van: naam, adres, telefoonnummer en 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, tel.
06-14466081, e-mail; margoronden@hotmail.com;
Er kunnen maximaal 25 personen mee, bij meer aanmeldingen wordt er
geloot.
Mogelijk kunnen we nog met een tweede groep gaan op een later tijdstip.

MEDEDELINGEN :
In memoriam: Marian Buizer. We zijn haar veel dank verschuldigd. Op de achtergrond werkte zij als
helpend handje en leidde enige tijd één van de boekenclubs.
Dat zij moge zij ruste in vrede!

VOORAANKONDIGING:

Donderdag 17 mei dagexcursie naar Gent.

Het programma:
8.30u vertrek bij de Baenje ,Schuttestraat
11.00u aankomst en tijd voor een kopje koffie,
12.15u stadsrondleiding met gids.
14.00u lunch met Oost-Vlaamse streekproducten in Het Groot Vleeshuis
15.30u boottocht
Na de boottocht vrije tijd ter besteding met evt. bezoek aan Het Lam Gods in de St. Baafskathedraal
van de Gebr. v. Eijck. Entreeprijs € 4,- pp. Bij 15 personen : € 3,18.30u begint de thuisreis. Aankomst in Sittard rond 21.00u
De prijs voor dit hele programma + bus bedraagt € 42,U kunt zich hiervoor aanmelden tot en met 25 april . Dit i.v.m. de reservering van de bus.
Opgeven door € 42,- over te maken naar NL15RABO 0187 666 946 t.n.v. Vrouwengilde Sittard. In de
omschrijving vermeld U :uw lidmaatschapsnummer,uw voornaam en achternaam en Gent.Ook kunt
U een envelop met € 42,- erin (zo weinig mogelijk munten ) en op de buitenkant van de envelop : uw
liidmaatschapsnummer,voor-en achternaam en Gent, In de brievenbus stoppen bij de bekende
adressen, info hierover bij het bestuur.

Dinsdag 8 mei: ingelaste activiteit. Snuffelmiddag: spullen uit de kast.
Noteer alvast de datum. Nadere informatie volgt op de jaarvergadering van 29 maart en in de
convocatie van mei.
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Dames die zich hebben opgegeven voor de kunstcursus ( zie de convocatie van februari) kunnen vóór
6 april € 20,- overmaken op de ING rekening: NL56INGB 0001232367 ( 3 bijeenkomsten, inclusief
1 consumptie). Betaalt u niet via internet dan graag op 17 april € 20,- in een envelop meenemen en
aan Mien Huynen geven, vanaf 13.30u. Vóór de lezing.
Graag aandacht voor de Rabobank Clubkas Campagne van 8 t/m 23 mei 2018.
Met de Rabobank Clubkas Campagne kunnen leden van de Rabobank hun stem uitbrengen op de
verenigingen die zij een warm hart toedragen. Bent u nog geen lid? Vraag het lidmaatschap aan bij
de Rabobank Westelijke Mijnstreek. U kunt dan ook meebeslissen over de verdeling van de
Rabobank Clubkas Campagne-gelden.
Voor informatie zie: www.rabobank-Sittard/Clubkas Campagne.nl
Hoe meer stemmen er op onze vereniging uitgebracht worden, des te meer geld krijgt ons
Vrouwengilde en wij kunnen dan weer wat extra’s voor onze leden organiseren.
Deze stemmen zijn dus geld waard !
De leden van de Rabobank krijgen vlak voor de stemperiode een bericht met een unieke persoonlijke
code waarmee zij kunnen stemmen.
Via de website www.spekjouwclub.nl kunt u tijdens de stemperiode uw stem(men) uitbrengen op
ons Vrouwengilde.
Onder de naam Vrouwengilde Sittard kunt u ons vinden.
De stemperiode duurt twee weken, van dinsdag 8 tot en met woensdag 23 mei.
Beste leden wij hopen op uw steun!
Heeft u problemen met stemmen, neem dan contact met ons op, wij helpen u graag.

SAMEN op Stap op Zondag i.s.m. Zij-actief en KVG-Limburg.
Zondag 27 mei 2018 organiseren KVG Limburg en ZijActief Limburg een gezellige dag in het NoordLimburgse Broekhuizen. Samen op Stap op Zondag wordt voor de derde maal in deze opzet
georganiseerd. Inmiddels is deze activiteit niet meer weg te denken uit de jaarprogramma’s. Iedere
keer vindt deze dag op een andere, mooie plek in Limburg plaats. Steeds meer leden brengen deze
dag samen door. Ontmoeting en ontspanning staan daarbij voorop! Ben jij er dit jaar bij?
Blue Berrie Hill en natuurgebied Schuitwater
Blue Berrie Hill is een blauwe bessenplantage met een theehuis. Hier krijgen we een rondleiding met
de Blue Berrie Hill Express en wordt verteld over de teelt van de blauwe bes en natuurlijk kun je de
blauwe bessen proeven. Daarna maken we een wandeling door het Schuitwater een interessant
gebied vanwege de afwisseling van natte en kurkdroge gronden. Het Elzenbroekbos doet oerachtig
aan.
Programma
11.00 uur Inloop
11.15 uur Ontvangst in het theehuis met thee/koffie en blauwe bessenvlaai
12.00 uur Rondleiding over de blauwe bessenvelden met de Blue Berrie Hill Express
13.00 uur Lunch in het theehuis
14.00 uur Wandeling door het Schuitwater, onder leiding van een gids
15.30 uur Terugkomst bij het theehuis voor een afsluitend drankje en gezellig napraten
16.00 uur Afsluiting
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Aanmelden en kosten
Kosten voor deze dag zijn € 18,00 voor KVG en/of Zijactief-leden en € 25,- voor niet leden.
Aanmelden kan door vóór 14 mei een mail te sturen met de namen van de deelnemers naar
Marianne Nelissen; nelissenmarianne@gmail.com. De kosten voor deelname overmaken naar NL41
RABO 0149980426 t.n.v. KVG Limburg o.v.v. SOSOZ en de namen van de deelnemers.
ZijActief-leden en niet-leden: opgeven bij het servicebureau; zijactief@zijactieflimburg.nl. De kosten
voor deelname overmaken naar NL62 RABO 01441034001 t.n.v. ZijActief Limburg o.v.v. SOSOZ en de
namen van de deelnemers.
Als de betaling is ontvangen is je aanmelding definitief. Maximaal aantal deelnemers voor deze dag
is 60.
Enkele aandachtspunten
 Heb je een voedselallergie of volg je een dieet? Vermeld dit dan even in de mail bij opgave.
 Denk aan goede wandelschoenen.
 Contactpersoon op 27 mei is Anneke Elemans via 06-44812427.

LET OP UW BRIEVENBUS in april! Het KVG Limburg stuurt iedereen een
uitnodiging voor het 100 jarig bestaan op 20 september 2018. Dit wordt
gevierd in de Oranjerie te Roermond.
In de volgende convocatie komt meer info.
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