
 1 

 Vrouwengilde Sittard 
Jaargang 45- no 1 - januari 2018 

  
Ma. 
Woe. 
Don. 
Zon. 
Ma. 
Ma. 
Ma. 
Di. 
Woe. 
Woe. 
Woe. 
Don. 
Ma. 
Ma. 
Di. 
 
 

 
1 jan. 
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Nieuwjaar 
Boekenclub I 
Nieuwjaarsbijeenkomst 
Koffie-uurtje 
Bridgen 
Boekenclub III 
Zangkoor 
Presentatie 3-daagse reis 
Korte en lange wandeling 
Boekenclub II 
Kunstclub 
Lezing hersenstichting 
Bridgeclub 
Zangkoor 
Jaarthema KVG Limburg: 
100 jaar KVG Limburg 

 

 
Donderdag  
4 januari 
14.00 uur 
 
 
 
 
 
 
Zondag 
7 januari 
14.30 uur 
 
Dinsdag 
9 januari 
14.00 uur 
 
 
 
 
 
 
Donderdag            
18 januari 
14.00 uur 
 
 
 
Dinsdag   
23 januari 
14.00 uur 
 

 
4 januari is de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie. 
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. 

“Stichting Sittard Rosa-Lima ( bijna) 25 jaar”. Over deze organisatie zullen Jo 
Beckers en Bert Poiesz een interessante uiteenzetting geven. Het Vrouwengilde 
zal vanuit Lief en Leed een gift geven t.b.v. deze stichting. 

Zondag 7 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! 
 
Gezellige middag voor alle leden! 
Fietje Brüll heeft weer een prachtige powerpoint-presentatie gemaakt. U kunt 
deze middag ( in de SOOS) onder het genot van een kop koffie/thee en een 
‘glaasje’ genieten van een reportage over ons 90-jarig jubileum in mei en de 
drie-daagse reis in september. We maken er een gezellige middag van. In 
verband met de organisatie graag opgeven  ( vóór 5 januari) of u komt. Bij: Kitty 
Creemers, 4526796, inspreken mag; kittycreemers@ziggo.nl of bij Marjon: 
4519082/ jmluxemborg@hetnet.nl 
 
Lezing : Georganiseerd door de hersenstichting 
Locatie de SOOS 
Vóór de pauze zal de lezing gaan over: Hoe houd ik mijn hersenen gezond? 
Na de pauze: Geheugen en vergeten. 
 
 
Op 23 januari komt het KVG Limburg naar u toe om  het nieuwe jaarthema toe 
te lichten: Jaarthema 2018: 
 100 jaar KVG Limburg, 100 jaar ontmoeting, ontplooiing en ontwikkeling. 
In de eerste maanden van 2018 presenteert KVG Limburg haar jaarthema.  

mailto:kittycreemers@ziggo.nl
mailto:jmluxemborg@hetnet.nl


 2 

 
 
 

Dit jaarthema bestaat uit drie onderwerpen:  
 De positie van de ‘vrouw des huizes’ in de afgelopen 100 jaar 

 Laaggeletterdheid in Nederland en hoe dat voelt om 

laaggeletterd te zijn 

 Laaggeletterdheid in Tanzania en hoe wij willen helpen 

Bij het eerste onderwerp beschrijven we hoe het leven van vrouwen eruit zag, 
het leven van onze oma’s die jong waren in het begin van de vorige eeuw, onze 
moeders, geboren voor de Tweede Wereldoorlog en ons zelf geboren kort voor, 
in of kort na de Tweede Wereldoorlog. Dit onderwerp wordt gepresenteerd 
door Wilma van der Poel, voorzitter KVG Limburg of Mariëlle Beusmans, 
adviseur  
identiteit.  
Bij het tweede onderwerp realiseren we ons dat wij, leden van het KVG, ons 
altijd voldoende hebben kunnen ontwikkelen, in tegenstelling tot anderen in 
onze maatschappij. De Stichting ABC zal ons meer vertellen over 
laaggeletterdheid, de schaamte om laaggeletterd te zijn en de vreugde om 
alsnog te leren lezen en schrijven.  
Bij het derde onderwerp praten we over de situatie van vrouwen in Tanzania, 
het land waarin Mariëlle Beusmans jaren gewoond en gewerkt heeft. Zij zal u 
meer vertellen en samen roepen we u op om mee te doen aan ons goede doel 
ten behoeve van deze vrouwen en ter gelegenheid van ons jubileum. Om dit 
goede doel te steunen, staat in de zaal een collectebus opgesteld.  
 
Bijna is het feest! 
Het bestuur van KVG Limburg is druk bezig met de voorbereiding van het feest 
ter ere van het 100- jarig bestaan. Dat gaan we vieren op 20 september 2018 in 
de Oranjerie in Roermond, hopelijk samen met velen van u.  
U ontvangt in april 2018 een speciaal jubileumledenblad. Hierin staat alle 
informatie over het programma,  de entreeprijzen en de wijze van aanmelding 
en betaling.  
We hopen u zowel bij de activiteit van 23 januari als ook op 20 september  te 
ontmoeten in het bijzondere jaar 2018. 
Wilma van der Poel, voorzitter KVG Limburg.  
 

Clubmededelingen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kunstclub2018 
 
In 2018 gaat de kunstclub weer van start en bezoeken we een museum, galerie 
of atelier van een kunstenaar. 
Dit gebeurt de derde woensdag van de maand en wel op  17 januari, 21 maart,  
 18 april,  16 mei,  17 oktober en  21 november. 
De kosten hiervoor zijn   € 7,50 voor het hele jaar. 
Wilt u lid worden dan gaarne een envelop met dit bedrag, uw naam, adres, 
telefoonnummer en eventueel e-mail  vóór 10 januari 2018 bezorgen bij de 
bekende adressen. Dit kan ook eventueel samen met de kunstactiviteit van 
januari 2018. Wel a.u.b. erbij vermelden. 
 
N.B. U hoeft zich gedurende het jaar 2018 niet áf te melden maar wel óp te 
geven voor de kunstactiviteit van die betreffende maand. 
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Woensdag        
17 jan. 
13.15 uur 

 
Het kan zijn dat indien er zich gedurende het jaar een mooie expositie met tuin, 
of anderszins in het land zich aandient, wij hier naartoe zullen gaan. 
Dit uitstapje is dan voor alle leden van het Vrouwengilde( dus niet alleen de 
kunstclub) bedoeld. Hiervan wordt u ruimschoots tevoren in kennis gesteld. 
 
Kunstclub 17 januari 2018 
 
Op woensdag 17 januari gaan we op bezoek bij  Sonja van Wylick . 
Sonja is vooral bekend door haar portretkunst, maar ook haar reizen naar o.a. 
Bali en Nepal leveren prachtig schilderijen op. 
We worden ontvangen met een aangeklede kop koffie/thee en Sonja geeft 
uitleg over techniek en kleurgebruik. 
Er zal tijd genoeg zijn voor vragen en eventuele discussie tijdens het bekijken 
van haar werk. 
Dit wordt een mooi begin van ons kunstjaar 2018. 
Kosten  € 1,-  voor vervoer. Samenkomst bij de SOOS om 13.15 uur. 
Aanmelden vóór 10 januari 2018 middels envelop met naam, adres, 
telefoonnummer en vermelding wel of géén auto bij de leiding van de 
Kunstclub. 
 

Wandelclub Woensdag 10 januari is er weer een korte en een lange wandeling. 
De korte wandeling vertrekt om 9.30u vanaf het Tempelplein bij bloemenzaak 
Hendriks. U hoeft zich niet aan- of af te melden. 
De lange wandeling: "Spek en ei"  
Op veler verzoek gaan we deze dag richting Boyens te Sweikhuizen. 
We starten om 9.00u vanaf de Soos en beginnen met een kop koffie bij McKaela 
in de Paardestraat. 
Daarna door de Kolleberg richting Sweikhuizen, waar we bij Jan en Bets Boyens 
onthaald worden op een ouderwetse lunch met spek en ei. 
De prijs is € 12,-  excl. de drank. 

Opgeven vóór 5 januari middels envelop met daarin  € 12,- bij de bekende 

adressen. 

Vermeld uw lidnummer, naam en telefoonnummer. 
 

 

Nieuwe Contributie 2018. 
  
Voor diegenen die de convocatie op papier in de bus ontvangen, bedraagt de contributie  
m.i.v. 1-1-2018  € 30,- per jaar (voorheen € 25,—) 
  
Voor diegenen die de convocatie per mail ontvangen bedraagt de contributie € 25,—per jaar. 

 
U ontvangt, wat de wijze van betalen betreft, nader bericht bij het jaarprogramma. 


