Katholiek Vrouwengilde Sittard
Jaargang 45- no 9- december 2018
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Koffie-uurtje
Excursie Brussel
Leesclub III
Bridgeclub
Leesclub I
Zangkoor
Mgr. Schrijnenhuis
Korte en lange wandeling
Bridgeclub
Kerstviering
Leesclub II

Zondag
2 dec.
14.30 u.

Zondag 2 december is er koffie-uurtje bij Hotel de Limbourg aan de Markt.
Er is altijd een bestuurslid en een lid van de werkgroep aanwezig. Welkom!

Maandag
3 dec.
8.00 u.
Baenje

3 December excursie naar het Europees Parlement in Brussel. Geen
aanmelding meer mogelijk. Wegens overgrote belangstelling heeft het
bestuur 47mensen moeten uitloten. 60 Leden* gaan mee. De uitgelote
leden hebben reeds het bedrag terug ontvangen via de bank of via een
envelop.
Bij deze ontvangt u nog enkele mededelingen voor ons bezoek aan Brussel.
Vriendelijk verzoek om hier goed notitie van te nemen.
Verzamelen en vertrek om 8 uur bij de Baenje. Op de heen-en terugreis
wordt u getrakteerd op diverse hap-stap-slok-verrassingen. Een knapzak
meenemen is niet nodig, tenzij u een dieet heeft. Fooi voor de chauffeur
en vergoeding voor Paul de Wit( gids) wordt verzorgd door het gilde. Paul
geeft op de heenweg een korte inleiding over de geschiedenis van Europa
en op de terugreis vertelt hij iets over zijn lepraproject in India. Fooi voor
het restaurant Chez Léon en de gids in Brussel wordt verzorgd door Paul.
Consumpties tijdens het Italiaans buffet in Sweikhuizen zijn voor eigen
rekening. Lunch bij Chez Léon is inclusief 1 consumptie. Om 20.30 uur
sluiten we de dag af en worden we weer naar Sittard gebracht.
Hieronder volgen de namen van de dames die zijn ingeloot. De uitgelote
dames hebben bericht gehad en het geld retour gekregen.

ALLE DEELNEMERS DIENEN BIJ HET BEZOEK AAN HET EUROPEES
PARLEMENT IN HET BEZIT TE ZIJN VAN EEN GELDIG
LEGITIMATIEBEWIJS ( PASPOORT OF IDENTITEITSKAART)
Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Toos
Latour: tel.046-4525185
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Dinsdag
11 dec.
10.00- 16.00 u.

Donderdag
13 dec.
14.00 u.

Dinsdag
18 dec.
14.00 u.

Ontmoetingsdag voor geïnteresseerde leden ( er zijn 15 plaatsen
gereserveerd) naar het Mgr.Schrijnenhuis in Roermond. THEMA: DE RIJKE
WERELD VAN KLOOSTERTUINEN.
Het programma is als volgt:
10.00 uur: Ontvangst met koffie of thee
10.30 uur: Opening van de dag
10.40 uur: Gastspreekster Tini Brugge ( 1947) Zij is biologe en heeft veel
initiatieven genomen en boeken/ artikelen geschreven op het gebied van
natuur, milieu en ( christelijke) spiritualiteit. Liturgisch bloemschikken
heeft zich mede door haar inzet in diverse kerkgenootschappen breed
verspreid.
12.30 uur: Lunch, gratis aangeboden door het Mgr. Schrijnenhuis.
13.30 uur: Keuze uit: Rondleiding in de Caroluskapel of Stadspark De
Kartuis of een dia-presentatie verzorgd door het VVV Roermond.
15.00 uur: Gebedsviering in de Caroluskapel
15.30 uur: Sluiting van de dag met koffie/ thee en vlaai.
Mensen die mee willen graag opgeven vóór 3 december bij Betsy Crijns,
liefst per mail. betsy@crijns.net of telefonisch tel.: 4200233
Vergeet niet uw keuze door te geven voor het middagprogramma.
Eventuele inlichtingen zijn eveneens te krijgen bij Betsy.
We vertrekken per trein naar Roermond vanaf spoor 2b 9.35 uur.
Lezing door Bart Jan de Graaf over Denkers in WO I.
In de lezing Het denken vóór en ná de Grote oorlog komt een aantal
filosofen en denkers aan bod die tegen de achtergrond van de tweede
industriële revolutie en de Eerste Wereldoorlog hebben geprobeerd
nieuwe antwoorden te formuleren op de snel veranderende
omstandigheden van de mens in de moderne wereld. Het rationele
wereldbeeld van de verlichtingsfilosofen wordt uitgedaagd door filosofen
die geloven dat de rede niet zaligmakend is. Het denken, de taal en het
bewustzijn hebben grote beperkingen, menen zij. Ze leggen daarmee de
basis voor een Umwertung aller Werte (Nietzsche) die de filosofie vanaf de
tweede helft van de negentiende eeuw beheerst. Wat is de plaats van de
mens in de wereld? Hoe kunnen we iets kennen? Welke mogelijkheden
biedt de taal om uitspraken te doen over de wereld? Hoe dienen we te
handelen? Deze (en enkele andere) vragen worden in de lezing besproken
aan de hand van het leven en werk van een aantal bijzondere denkers.
Kerstviering : Dinsdag 18 december in de Oase aan de Bachstraat te
Sittard.
14.00 uur Inloop met om 14.30 uur koffie/thee met iets lekkers.
Om 15.00 uur zal Willeke Simons een muzikaal optreden verzorgen.
Willeke Simons is een Roermondse zangeres die haar luisteraars
weet te raken met mooie luisterliedjes. Ze zingt bekende en minder
bekende liedjes in prachtige arrangementen met 'n Limburgs tintje.
Hierbij wordt ze begeleid door pianiste Jolanda Wolters.
Haar repertoire varieert van bewerkte operastukjes zoals Rusalka’s
Song to the Moon tot prachtig bewerkte nummers van zangers als
Herman van Veen en Toon Hermans.
Maar ook het traditionele Limburgse repertoire ‚uit de oude doos’
van Frits Rademacher en Sjef Diederen krijgt een nieuw leven.
Voor mensen die dialect spreken wordt op die manier de juiste toon
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gezet. Uiteraard zingt ze ook liedjes in de Engelse, Duitse of
Nederlandse taal. Na jarenlang werkzaam te zijn geweest als
muziektherapeute en activiteiten begeleider heeft Willeke 4 jaar geleden
besloten om haar hart te volgen en volledig haar aandacht te richten op
het
zingen. Ze stond met haar liedjes afgelopen periode ondermeer in
het Parkstad Limburg theater in Heerlen en in het openlucht theater
in Valkenburg. „Optreden voor een leuk publiek, met muziek in mijn
moedertaal geeft mij veel voldoening. Dit is wat ik het liefste doe!”.
Jolanda Wolters studeerde fagot en piano aan het conservatorium
te Maastricht. Ze vervolgde haar studie fagot aan het Koninklijk
conservatorium in Den Haag. Sinds 1993 is ze als fagottiste werkzaam bij
het Limburgs Symphonie Orkest, nu philharmonie zuidnederland. Ook
remplaceert ze bij diverse orkesten. Verder is ze actief met kamermuziek
en als fagotdocente. Als pianiste begeleidt ze regelmatig koren en solisten,
zoals Willeke.
15.45 uur Pauze. Tijd voor een drankje.
16.15 uur tot 17.00 uur, tweede optreden van Willeke.
Rond 17 uur vertelt Betsy Crijns een kerstverhaal.
Om 17.30 uur krijgt u een koud en warm buffet verzorgd door Chez Servé
Rond 19.00 uur is de afsluiting.
Kosten € 25,-, inclusief koffie/ thee en 2 drankjes + warm en koud buffet.
U kunt zich opgeven tot en met 9 december d.m.v. overmaken van het
bedrag op NL15RABO0187666946 t.n.v het Vrouwengilde Sittard ( vermeld
eerst uw lidnummer, dan uw naam en de activiteit) of door een envelop
met € 25,- en op de envelop uw lidnummer, naam en activiteit af te geven
bij de bekende adressen, info hierover bij het bestuur.
Wij hopen veel leden te mogen begroeten!
Club Mededelingen:

Wandelclub

Woensdag 12 december is er weer een korte en een lange wandeling.
De korte wandeling vertrekt om 9.30 uur vanaf het Tempelplein bij
brillenzaak Pearl. U hoeft zich niet aan- of af te melden.
De lange wandeling :
De lange wandeling van 12 december, weer een Kribkeswandeling, deze
keer in Maastricht,wordt geleid door Francisca Beckers en Ineke Lemeer.
We vertrekken met de trein uit Sittard om 9.46 uur.
Om 9.30 uur komen we samen in de hal van het station. We zijn dan om 10
uur in Maastricht.
De wandeling is in totaal 10 km door de parken van Maastricht. Onderweg
wordt geluncht op de Markt. Hierna lopen we naar Talentino op de Grote
Gracht, waar we een rondleiding krijgen door een museum waar een groot
aantal kerstkribjes zijn opgesteld. De kosten hiervoor zijn 3 euro.
Na afloop van onze gezamenlijke wandeling is iedereen vrij om meteen
naar huis te gaan of nog een paar gezellige uurtjes in Maastricht door te
brengen.
Opgeven voor 8 december bij Paula Descher per mail:
pauladescher@gmail.com of per telefoon:046-4581157 (inspreken mag.)
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Mededelingen:
Zoals tijdens de jaarvergadering in april j.l. is vermeld, wordt met ingang
van 1 januari 2019 de contributie verhoogd van € 25,- naar € 30,- en voor
de leden die de convocatie per post krijgen van € 30,- naar € 35,- per jaar.

LET OP: BETALING pas nà 1 januari 2019 en VÓÓR 15
febr.’19. Op rekeningnummer NL56 INGB 000 1232367 t.n.v.
penningmeester Vrouwengilde Sittard of contant voorafgaande
aan de lezingen van 10 en 27 januari 2019 en de gezellige middag
van 17 januari.
Een vrijwillige bijdrage voor de sociale kas blijft welkom.
Lief en Leed. In dit kader hebben Fietje en Lenny weer bezoekjes
gebracht.
Kent u iemand die geopereerd is en/ of langdurig ziek, of een bijzonder
feestelijke gebeurtenis heeft, geef het door aan Lenny of Fietje!
U ontvangt bij de convocatie van december ( aparte zending voor de
leden die de convocatie per mail ontvangen):
 het jaarprogramma 2019
 de geactualiseerde belangrijke afspraken en mededelingen
 het verzoek om de contributie van 2019 te betalen ( zie onder
mededelingen in deze convocatie )
Oproep:

Adresveranderingen, af- en aanmeldingen als lid graag melden bij de
ledenadministratie.
Ook zou ik u willen vragen of indien u nog geen pasfoto hebt ingeleverd dit
alsnog te doen. Het is voor ons heel fijn om te weten welk gezicht er bij
een naam hoort. De pasfoto kunt u voorzien van naam en lidmaatschapsnummer en inleveren bij de eerstvolgende lezing of excursie waar u aan
deelneemt, of sturen naar onderstaand adres.
Alvast bedankt. Mien Huijnen, Pastoor Spiertsstraat 21,
6467 CP Kerkrade West. email: whahuijnen@home.nl

Telefoon: 045-5419098
WENS:

Het Bestuur van Vrouwengilde Sittard wenst al haar leden:
Een warm en gezellig Kerstfeest en voor 2019:
Goede gezondheid en een Vredig jaar!
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