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Koffie-uurtje
Leesclub III
Leesclub I
Lezing IJsland
Bridgen
zangkoor
Korte en lange wandeling
Lezing Lilianne Ploumen
Leesclub II
Film Foroxity
Bridgen

Zondag
3 februari
14.30 uur

Zondag 3 februari is er het maandelijkse koffie-uurtje om half drie. Iedereen
is welkom in hotel-restaurant de Limbourg aan de Markt te Sittard. Er is
altijd een bestuurslid en iemand van de werkgroep aanwezig.

Contributie

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

Donderdag
7 februari
14.00 uur

IJsland, land van vuur en ijs!
Lezing door Leon Huijs
IJsland is eigenlijk met geen enkel ander land in Europa te vergelijken.
Doordat het geologisch zeer jong is kun je er over maanlandschappen lopen
en zijn vulkanen zeer actief. Meer dan de helft van de 340.000 IJslanders
woont in de hoofdstad en dus kom je buiten Reykjavik niet veel mensen
meer tegen. IJsland is immers bijna driemaal zo groot als Nederland. Eigenlijk
zijn alleen de kustgebieden bevolkt en het binnenland is van oktober tot juni
niet toegankelijk. Hier wonen dan ook geen mensen.
Pas in de negende eeuw ontdekten de Vikingen IJsland en Romeinen en
Napoleon hebben nooit voet aan land gezet. Dat maakt de geschiedenis van
IJsland in Europa uniek.
De laatste jaren is IJsland regelmatig in het nieuws geweest. De economische
crisis openbaarde zich misschien wel het heftigste in 2008 op IJsland, toen
de economische bubbel, met het omvallen van de drie grootste banken, uit
elkaar spatte en de Nederlandse Icesavespaarders hun geld niet terug
dreigden te krijgen. In 2010 legde de spectaculaire vulkaanexplosie van de
Eyjafjallajökull voor enkele weken het vliegverkeer in Europa lam.
De laatste jaren neemt de belangstelling vanuit Aziatische landen enorm toe
en wordt met name het zuiden van IJsland erg druk, met name in de
zomermaanden…
Leon Huijs bezoekt sinds 1990 zeer regelmatig IJsland en hij organiseert en
begeleidt er wandelreizen. Tijdens de lezing zal hij ingaan op de vele
gezichten van het eiland en zal hij ruim aandacht besteden aan de recente
vulkanische verschijnselen.
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Vrijdag
15 februari
14.30 uur.
OASE

Vrijdag
22 februari
13.00 uur

Vrijdag 15 februari komt tweede kamerlid Lilianne Ploumen naar Sittard.(
van 2012 tot 2016 was zij minister van Buitenlandse Handel en
Ontwikkelings-samenwerking) Zij zal onder andere vertellen over haar inzet
voor meisjes en vrouwen in ontwikkelingslanden. Lilianne won in 2017 de
Aletta Jacobsprijs voor haar betrokkenheid en succesvolle inzet voor de
rechten van vrouwen en meisjes over de hele wereld. De prijs wordt om de
twee jaar uitgereikt aan een vrouw die zich heeft ingezet op het gebied van
emancipatie. Zo werd ze vorig jaar geëerd voor haar initiatief “She Decides”.
Daarmee heeft ze een sterk en succesvol tegengeluid laten horen tegen het
beleid van president Trump om de financiering van een omvangrijk
programma voor gezinsplanning- zoals anticonceptie, veilige abortus,
seksuele voorlichting, kraamzorg- stop te zetten. Tijdens een congres in 2017
in Brussel is er 181 miljoen euro opgehaald mede dankzij de inzet van
Lilianne.
Deze middag is er ook ruimte voor het stellen van vragen.
Introducés( ook mannen) zijn van harte welkom. Zij betalen € 5,- . Leden
hebben gratis toegang. Voorafgaande aan de lezing zijn consumptiebonnen
te koop à € 2,-.

Nieuwe leden :

De film “De dirigent” wordt speciaal voor onze leden en introducés gedraaid
in Foroxity. U kunt vooraf zelf een kaartje kopen bij de kassa. Kosten € 10,50
p.p. inclusief een kop koffie/ thee en stuk vlaai na afloop van de film, in de
foyer.
In verband met het bestellen van vlaaien, wil de medewerkster van Foroxity
graag weten hoeveel mensen worden verwacht. Daarom dient u zich aan te
melden voor de film. Dat kan door een mail te sturen naar tlatour@home.nl
of een telefoontje naar Toos Latour ( inspreken mag) 046- 4525185 of een
envelop met daarop uw naam, lidnr en telefoonnummer. ( Let op! Geen geld
in de envelop, u betaalt aan de kassa!)
Inhoud van de film: De Nederlandse 24 jarige Antonia Brico is geëmigreerd
naar de Verenigde Staten en droomt ervan om dirigent te worden. Ze wordt
niet serieus genomen en moet uiteindelijk via een omweg toch proberen
haar droom te verwezenlijken. Deze film is gebaseerd op het waargebeurde
verhaal van Antonia Brico, die de eerste vrouwelijke dirigent ter wereld werd
en succesvol grote symfonie orkesten dirigeerde. Het speelt zich af in de
jaren ’20 van de vorige eeuw. Hoofdrolspeelster is Christianne de Bruijn, die
eerder te zien was in Sunny Boy.

Clubmededelingen:

Corrie Beaumont , Ria Schreurs, Marlies Poelma, Marlou Engelen, Lisette
Koorevaar , Ineke Grevenbroek, Truus Schuffelen en Hilde Minkenberg.
In februari is er GEEN kunstclub.

Kunstclub
Wandelclub
13 febr.

Woensdag 13 februari is er weer een korte wandeling.
De korte wandeling vertrekt om 9.30 u vanaf het Tempelplein bij Pearl. U
hoeft zich niet aan- of af te melden.
De lange wandeling: Woensdag 13 februari is er weer een lange wandeling.
Om niet door winters weer verrast te worden, blijven we in de omgeving van
Sittard. We vertrekken bij de Soos om 10 uur. Pauze bij Zur Bahn in
Süsterseel.
Mirjam Seelen en Paula Descher hebben de leiding.
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Opgeven vóór zaterdag 9 februari bij Paula Descher, Tel 046-4581157
Kunstgeschiedenis: (inspreken mag) of per mail pauladescher@gmail.com

Cursus-info:

Cursus kunstgeschiedenis.
De cursus kunstgeschiedenis door Regina van Romondt gaat door op dinsdag
23 april , 14 en 21 mei, ‘s middags in de SOOS.
De onderwerpen zijn: Russisch Realisme rond Ilja Repin; Escher; De verfijnde
cultuur van Japan. In de volgende convocatie staat een iets uitgebreidere
informatie over deze onderwerpen.
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 1 april 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.

Mededeling:
M.i.v. 1 maart 2019 gaat Lenny Janssen de ledenadministratie overnemen
van Mien Huynen. Mien blijft wel penningmeester.
Dus aan- en afmeldingen vanaf die datum naar Lenny Janssen-Rombouts;
Molenaarlaan 3, 6132 BA Sittard, tel. 4580246; lenny.janssen@kpnmail.nl.
Ook zal Lenny de website verzorgen.
Marijke Leenders komt daar wegens persoonlijke omstandigheden niet meer
aan toe.
Onze hartelijke dank voor al het werk dat Marijke voor onze vereniging heeft
gedaan.
Bedankt Lenny voor je hernieuwde inzet voor het vrouwengilde!
In memoriam:

Onlangs is Yvonne Eken overleden. Dat zij ruste in vrede!
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