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Let op!

Zondag 4 februari is er géén koffieuurtje, i.v.m. de kinderoptocht.

Driedaagse reis

Driedaagse reis “Laag Holland”, vrijdag 21 september t/m zondag 23
september 2018 . We logeren in Hotel van der Valk in Purmerend. We
bezoeken o.a. De Rijp, Hoorn etc. De prijs van deze reis is € 285,- dit is incl.
bus,fooi chauffeur,2x logies met ontbijt, 3x diner, 1x lunch en alle entrees en
gidsen. Er zijn enkele 1 persoonskamers tegen een meerprijs van € 55-.
U kunt zich opgeven 6 maart a.s. vanaf 10.30u in Hotel de Limbourgh.
De deelnemers ontvangen t.z.t. een uitgebreid programma.
Het opgeven kan uitsluitend in envelop met op de buitenkant uw
lidnummer,uw naam, adres en telefoonnummer + naam en
telefoonnummer thuisfront en de naam van uw kamergenote.
Aanbetaling van € 100,- in de envelop. Er kunnen 50 dames mee, bij meer
aanmeldingen wordt geloot volgens de vaste procedure.
Het restant van de reissom € 185,- dient vóór 1 juli a.s. overgemaakt te
worden. Uitsluitend op rekeningnr. NL15RABO 0187666946
t.n.v. Vrouwengilde Sittard. Denkt U aan een annuleringsverzekering?

Contributie

Zoals u kon lezen in de convocatie van december 2018 kunt u de contributie
€ 30,- ( of € 35,-) overmaken vóór 15 februari op rekeningnummer:
NL56INGB0001232367. Denkt u ook aan een eventuele extra bijdrage voor
de sociale kas. Graag apart vermelden bij overmaken van de contributie.

Dinsdag
6 februari
14.00 u.

Lezing Aad en Nuuj cabaret door dhr. Ruud Verhoeven. In de SOOS.
Onder dat motto brengt Ruud Verhoeven een programma dat neerkomt op
mooi luisterrepertoire, soms met wat luchtige accenten, vrolijke liedjes,
herkenbare verhalen. Het programma bestaat voor een groot deel uit
bekende melodieën van bijvoorbeeld Jacques Brel, Gilbert Bécaud, Charles
Aznavour, Leonard Cohen.
Stuk voor stuk heeft Ruud er Limburgse bewerkingen van gemaakt die door
het publiek veelal verrassend en mooi worden gevonden.
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Vrijdag
23 februari
13.30 u.

Vrijdag 23 februari is er weer een filmvoorstelling.
We hebben de film “Die Göttliche Ordnung” uitgekozen.
Het verhaal speelt zich af in Zwitserland in 1971. Nora is een jonge
huisvrouw die samen met haar man en twee zonen in een rustig dorpje
woont. Op het Zwitserse platteland hebben ze weinig meegekregen van de
wereldwijde sociale onlusten in 1968. Het leven van Nora en de
verhoudingen in hun dorp zijn dan ook onveranderd. Totdat de feministisch
beweging ook haar bereikt en ze begint op te komen voor vrouwenkiesrecht
en daarbij ook de vrouwen uit het dorp weet te activeren.
De film begint om 13.30 uur. Kaartjes afhalen vanaf 13.00 uur.
De prijs is weer € 11 ,- inclusief een drankje in de pauze en na de voorstelling
koffie en vlaai in de Brasserie.
Introducés (M/V) zijn van harte welkom voor dezelfde prijs.
Opgeven tot en met donderdag 15 februari 2018.
U kunt zich opgeven door € 11,- over te maken middels internetbankieren
op rekening. NL15RABO0187 6669 46 ten name van Vrouwengilde Sittard.
In de omschrijving uw lidnummer, voor- en achternaam en de film
vermelden.
Ook een envelop met € 11,- is welkom. Schrijf op de buitenkant van de
envelop a.u.b. uw lidnummer, voor- en achternaam en de film.
De envelop bezorgen bij de bekende adressen, info hierover bij het bestuur.

Di. 13 maart

Ontmoetingsdag in het Mgr. Schrijnenhuis, Swalmerstraat 100 te Roermond.
Thema: Christenen in het Midden-Oosten. Bakermat van drie religies.
U kunt zich opgeven bij Betsy Crijns, vóór 1 maart tel: 046-4200233 of per
mail betsy@crijns.net.
Vertrek met de trein van 9.21u. naar Roermond. De dag begint om 10.00 uur
en wordt u gratis aangeboden, inclusief de lunch met twee belegde
broodjes. 15.15 uur sluiting van de dag met koffie en vlaai.

Mgr. Schrijnenhuis

10 tot 16 u.

Clubmededelingen:

Kunstclub

In februari is er GEEN kunstclub.

Wandelclub
7 en 14 febr.

Woensdag 14 februari is er weer een korte wandeling.
De korte wandeling vertrekt om 9.30 u vanaf het Tempelplein bij Xenos. U
hoeft zich niet aan- of af te melden.
De lange wandeling: Woensdag 7 februari is er weer een lange wandeling.
De lange wandeling van februari wordt op verzoek van Francisca Beckers
en José Meens verplaatst naar de eerste woensdag van de maand, dus 7
februari. Zij hebben deze wandeling voorbereid.
Op aswoensdag is er namelijk geen mogelijkheid om ergens te pauzeren.
Bij een wandeling van 14 km. in de winter is dat toch wel nodig. De route is
helemaal vlak. We vertrekken vanaf de Soos om 9.30 uur naar Pey.
In Pey aangekomen rij je vanaf de Brugweg de Daalweg in en na ongeveer 75
m. is aan de linkerkant een vroegere Boerenbond met veel parkeerruimte.
Het lunchadres is in de Slek.
Opgeven voor zaterdag 3 februari, met of zonder auto, bij Paula Descher.
Per mail (pauladescher@gmail.com) of telefonisch (046-4581157), inspreken
mag.
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Kunstgeschiedenis:

Cursus kunstgeschiedenis.
De cursus Kunstgeschiedenis door Regina Van Romondt gaat door op 10 en
24 april en 22 mei, s ’middags in de SOOS.
De onderwerpen zijn: oude geschiedenis, de tapisserieën van Bayeux en
gebroeders van Eyck,
De eerste lezing is getiteld EGYPTOMANIE. Na een kort overzicht van de
Egyptische geschiedenis van vroege dynastieën tot aan Cleopatra gaan we
ontdekken hoe de latere kunstenaars zoals schilders, beeldhouwers,
schrijvers, dichters en operacomponisten geïnspireerd werden door het
mysterieuze Egypte met piramides en enorme afbeeldingen van goden en
farao's. Pas toen het hiëroglyphen-schrift door Champollion werd ontcijferd
en er een eeuw daarna spectaculaire opgravingen werden gedaan, brak er
een echte Egyptomanie uit met meubels, sieraden en bouwkunst ontworpen
in de Empire-stijl van Napoleon. Egyptisch met een vleugje Romeins.
Een verrassende lezing die nog doorklinkt in onze eigen tijd.
De tweede lezing waarin wij een reis door de tijd maken en prachtige
weefsels bekijken heet SCHOONHEID IN WOL EN ZIJDE. We bekijken o.a.
zeer oude Egyptische Koptische portretjes, het Tapis de Bayeux, Spaans
Romaanse scheppingskleden, Franse Renaissance met huwelijks millefleurs
(duizend bloemen), de Dame met de Eenhoorn serie in het Musée Cluny in
Parijs en prachtige Vlaamse gobelins in kastelen. Veel informatie over
techniek en restauratie maar ook over betekenis en symboliek met als
extraatje beroemde weefsels uit de nieuwere tijd, met werken van o.a.
Lurcat, Miró en Chagall. Leerzaam en afwisselend en heerlijk om naar te
kijken.
De derde lezing gaat over de de GEBROEDERS VAN EYCK EN DE VLAAMSE
PRIMITIEVEN. Zij begonnen samen het fabelachtige veelluik "Het Lam Gods"
voor de St. Bavo Kathedraal in Gent. Ze werden geboren in Maaseik en
waren leerlingen van de gebroeders van Limburg, de beroemdste
miniaturisten in Parijs. Na de dood van zijn broer ging Jan van Eyck als
hofschilder bij de Bourgondische Hertog Philips de Goede werken en was
waarschijnlijk de uitvinder van de olieverftechniek. De werken van Jan zijn
zeer beroemd geworden. We bekijken de lieflijke madonna's en verstilde
portretten, het Arnolfini echtpaar en meer. Ook tijdgenoten worden niet
vergeten en hoe het was in die tijd om kunstenaar te zijn in Brugge, Brussel
en Gent. Een kleurrijke lezing waarbij u de taal van de rijke symboliek leert
lezen.
Kosten vanaf 40 deelnemers € 20,- p.p. voor de 3 lessen, incl. 1 consumptie.
Bij minder deelnemers worden de kosten iets hoger.
U kunt zich aanmelden vóór 5 maart bij Toos Latour: tel. 046- 4525185 of
per mail: tlatour@home.nl. U hoort na deze datum wat de definitieve
kosten zullen zijn en hoe u kunt betalen.
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Terugblik:

9 Januari was er een gezellig samenzijn.
Onder het genot van een kop koffie, een lekker stukje vlaai en na afloop een
drankje hebben onze leden genoten van twee powerpointpresentaties.
De prachtige beelden van de driedaagse reis naar Leeuwarden en Zwolle
riepen weer herinneringen op aan mooie dagen georganiseerd door Tiny en
Willy. Wat zijn onze Nederlandse steden toch mooi en wat weten die twee
ons toch telkens weer te verrassen.
De foto's van het 90-jarig jubileum kwamen na de pauze aan de beurt met
dank voor de muziek van de Feurthstreet Lumber Factory.
Al met al een geslaagde middag.

M.i.v. 1 Februari gaat de ledenadministratie over naar de penningmeester
Ledenadministratie Mien Huijnen. Marijke Leenders is gestopt met haar
bestuurswerkzaamheden.
Dank voor haar werkzaamheden tot nu toe. Gelukkig blijft ze wel de website
verzorgen.
Adres Mien: Pastoor Spiertsstraat 21, 6467 CP Kerkrade West. 045-5419098
E-mail adres: whahuijnen@home.nl
Cursus-info:

Nieuws cursus iPad en Tablet.
De data voor de cursus zijn bekend;
De cursus Ipad is op donderdagavond van 19.00 uur tot 21.15 uur (inclusief
de koffiepauze), te weten op 1, 8, 15, 22 en 29 maart
De iPhone/iPad cursus wordt gegeven door Wouter de Wijn
De cursus voor het tablet is op donderdagmiddag van 13.30 uur tot 15.45
uur (inclusief koffiepauze), te weten op 1,8,15,22 en 29 maart.
De Android cursus wordt gegeven door Ton Rongen
De leden die zich hebben opgegeven krijgen via het Gilde Westelijke
Mijnstreek een betalingsverzoek

DANK

Per 1 januari 2018 is Paula Descher gestopt met haar bestuurswerkzaamheden. We nemen tijdens de jaarvergadering officieel afscheid van haar als
gewaardeerd bestuurslid. We zijn Paula veel dank verschuldigd!

NB. Kijk ook eens op website van KVG Limburg: www.kvg-limburg.nl
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